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Saksliste 
 

Orienteringer 
 

HVO orienterte om at dialogen oppleves som god mellom linjeledelse og verneombudene, i 

disse koronarelaterte tider. 

Fakultetsdirektør orienterte om koronarelaterte saker, som gradvis åpning av campus for 

ansatte og studenter, semesterstart og økonomi 

Fakultetsdirektør orienterte om at arbeidet med en administrativt kompetanseplan går 

fremover og vil snart bli sendt ut til enhetene for videre innspill. 

Fakultetsdirektør orienterte kort om status for nytt HF kvartal og den pågående 

mulighetsstudien. Det er avholdt møte i referansegruppen og det er fortsatt dialog med EIA 

og arkitekt om byggets beliggenhet i forhold til naboer, reguleringshensyn og mulig volum på 

nytt bygg. EIA forbereder en reguleringssøknad til kommunen, muligens før sommeren. Et 

hovedfokus er fremdeles på volumbehov og rammer.  

UiB har generelt signalisert en gjennomgang av UiB byggeprosjekter i forhold til erfaringer 

med Korona situasjonen. 

 

Gjennomgang av aktuelle saker til fakultetsstyremøte den 26/5 – 20 
 

Sak 12. Fordeling av rekrutteringsstillinger – drøftingssak 

Dekanatet har laget et notat med aktuelle problemstillinger som skal drøftes i styret og med 

instituttledere for innspill. Det planlegges en vedtakssak i juni møtet 

 

Sak 13. Studiekvalitetsmelding 2019 

Meldingen er utarbeidet på bakgrunn av grunnenhetens meldinger samt dialogmøter.   



Meldingen gir en god oversikt over utdanningsvirksomheten ved HF 

 

Sak 14. Regnskap etter april 2020 

Selve regnskapet er uten stor avvik fra budsjett. Men prognosene for året som helhet er 

svært usikre grunnet korona situasjonen. Det er vanskelig å vite hva som blir konsekvensene 

før det har gått mere tid. Man estimerer å spare kostnader på konferanse og reiser, men 

forsinkelser for studenter, stipendiater og forskningsprosjekter. Dette kan gi en betydelig 

inntektssvikt fra 2022 og fremover. Det er også usikkerhet omkring KD vil dra inn sparte 

kostnader for 2020. Det anbefales å lese Korona saken til Universitetsstyret 28.5.20  

 

 

Ingen saker under eventuelt 
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