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Saksliste 
 
Fra Hovedverneombudet 

HVO melder at det oppleves å være for få ledige parkeringsplasser tilgjengelig nå i corona tiden, der 

kollektivtransport frarådes. De ekstraparkeringsplassene som er gjort tilgjengelig blir tatt av de som kommer 

tidlig på dagen, og de som ikke har anledning til å komme tidlig får ikke plass.  

HVO skal ta dette videre med HVO sentralt og be om at saken løftes inn i Forhandlingsutvalget 

 

Informasjon om status BOTT  

Susanne Ostendorf, leder for mottaksprosjektet ved HF, presenterte status for BOTT og innføring av nytt 

system for økonomi og lønn(SAP). Gikk gjennom tidsplan, sannsynlige endringer om mulig omstilling for ansatte 

jfr. oppretting av et sentralt ledet Fagspesialistteam.  

Med innføring av nytt system (SAP) vil arbeidsprosesser endres for mange som jobber med økonomi og lønn 

ved UiB/HF og det vil kunne medføre omstilling for noen. Prosess for beslutningsstrukturer kan også berøres av 

systemendringene. Kartlegging er gjennomført med en spørreundersøkelse blant de involverte om hvor mye tid 

de bruker på ulike her relevante prosesser. Det skal opprettes og bemannes et fagspesialistteam sentralt ved 

UiB, og personene i dette teamet skal fremdeles sitte ute på fakultetene. Innføringen er fremdeles i prosess og 

avklaringer omkring arbeidsoppgaver pågår. Innføring ved UiB er fra 1/1 – 21 og eventuell omstilling og 

oppretting av fagspesialistteam skal da være på plass. 

Susanne informerte også om nytt brukeradministrasjon system ved UiB (Felles IAM). Forventning om stor 

forbedring i forhold til dagens Sebra system som styrer ulike tilganger for ansatte ved UiB 

Presentasjon sendes ut til IDU etter møtet 

 

Gjennomgang av aktuelle saker til fakultetsstyremøte den 27/10 – 20 
 

Sak 22 Status nytt HF kvartal 

- Det har vært dialogmøte med kommunen som har en del innsigelser og det har kommet nabovarsel. 

Det jobbes videre med tegninger på bakgrunn av dette møtet og reguleringssøknaden er utsatt. Når 

reguleringssøknad er sendt vil denne være offentlig. I masterplanen til UiB er tidsplanen for 

gjennomføring endret til estimat 2026-2027 



Sak 23 Dimensjonering av opptaksrammer for studieåret 2021-2022 

- Forslag til neste års dimensjonering av nye opptaksrammer presenteres sammen med en del 

forklaringer til hva som ligger bak disse 

 

Sak 24 Studentopptak og måloppnåelse ved HF 

- Det legges frem en analyse av opptakstallene ved HF for perioden 2020 med forklaringer på 

sammenhengen mellom ressursfordelingsmekanismene ved fakultetet 

 

Sak 25 Regnskap etter september 2020 

- Corona effekt med lavere forbruk på drift, større øremerkede overføringer sammen med moderat 

lønnsoppgjør medfører for UiB og HF en bedret økonomisk balanse på totalen og et sannsynlig 

årsoverskudd på GA. Årsoverføringen på GB estimeres etter september til 3 mill. Også en kort 

presentasjon om ex phil. økonomimodell og prognoser. 

 

Sak 26 Fordeling av rekrutteringsstillinger 

- Det legges frem en ny modell for fordeling av rekrutteringsstillinger ved HF som vektlegger strategisk 

handlingsrom og forskningsresultater mere enn tidligere modell som kun så på antall førstestillinger. I 

tillegg øremerkes noen faste rekrutteringsstillinger på fakultetet til strategiske formål som 

egenandeler inn i ulike prosjekter og annet.  
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