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Saksliste 
 

Gjennomgang av aktuelle saker til fakultetsstyremøte ved HF den 28. mai: 

Sak 17/19 Regnskap pr. april 2019 

Regnskapet pr. februar viser at vi styrer jevnt etter budsjett og at avvik stort sett kan 

forklares med forsinkelser i bruk av midler 

 

Sak 18/19 Justering av økonomimodell ved HF 

Dette er stort sett tekniske justeringer for å synliggjøre ansvarsforhold på en forbedret måte 

 

19/19 Spesialiserings omfang i bachelorgraden 

 

20/19 Forskerutdanningsmelding 2018 

 

21/19 Informasjon om nytt HF bygg 

Hovedverneombudet ønsker å påpeke følgende 

«På UiB er det brukermedvirkning. I byggesaker jfr. retningslinjer om dette i ny brosjyre fra 

april i år. i programfasen i begynnelsen av et prosjekt oppnevnes det en brukerkoordinator 

byggekoordinaror som blant annet sørger for at de ansatte / brukerne blir involvert Det er i 

programfasen i begynnelsen av prosjektet at muligheten for å virke inn på prosjektet er 

størst samtidig som man da trenger kunnskap. Hovedverneombudet ber om at det 

oppnevnes brukerkoordinator for det planlagte nybygget i Dokkeveien.  

 

I nettverket for hovedverneombud ved UiB er erfaringen fra byggesaker på UiB at det er 

viktig at de ansatte/brukerne blir involvert tidlig.  I retningslinjene er verneombudenes rolle i 



byggesaker beskrevet og også behandlingen av en byggesak i iDU, FU og AMU».  

 

IDU ønsker også at det sendes ut en skriftlig status om prosessen rundt HF nybygg, til alle 

ansatte, før sommeren 

 

Fakultetsdirektør orienterte om at «nytt HF bygg/nytt HF kvartal» fremdeles er i fase der 

ulike muligheter utredes både i forhold til størrelse, økonomi og ulike arkitektoniske 

muligheter. Disse utfordringene er ennå ikke landet. En status for arbeidet er heller ikke 

presentert for rektor. En status for mulighetsstudien er planlagt presentert av 

Eiendomsavdelingen for Rektor medio juni. Det har ennå ikke vært noen dialog med 

kommunen om et eventuelt nybygg og utforming av dette i forhold til reguleringsplan.  

Det var planlagt et allmøte ved HF før sommeren med en status for arbeidet med 

mulighetsstudien. Det er nå usikkert på om dette allmøtet må flyttes til over sommeren med 

fordi prosessen har kommet for kort til at det er noe substansielt å presentere. Dette 

vurderes fortløpende i dialog med EiA.  

Fakultetsledelsen tar signalet fra IDU om behov for mere allmenn informasjon om prosessen 

så langt og vil drøfte informasjonstiltak.  
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