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Saksliste 
 

Orienteringer 
 

HVO ga en kort status på ulike koronarelaterte forhold:  

Alle enheter har noen som er på 100% hjemmekontor av ulike årsaker og fleksibel arbeidstid 

praktiseres. Det kan være en tendes til at streaming av undervisning medfører at færre 

møter opp fysisk, men det må gå litt mere tid før man kan konkludere. En del er bekymret 

for kollektivtilbudet i Bergen og trengsel til å fra jobb. Det oppleves som viktig at bærbare PC 

er tilgjengeliggjøres av arbeidsgiver for de som trenger. 

 

Gjennomgang av aktuelle saker til fakultetsstyremøte den 1/9 – 20 
 

Sak 18.  Orientering om opptaket ved HF 

Generelt gode søkertall og en overraskende økning i JA svar, utfra tidligere erfaringer. Dette 

har medført utfordringer på enkelte fag 

 

Sak 19.  Opprettelse av erfaringsbasert, nettbasert masterprogram i religiøse minoriteter. 

Spennende nytt erfaringsbasert masterprogram ved HF. Programmet skal driftes innenfor 

eksisterende faglig og administrativ stab, så det er relativt liten økonomisk risiko. 

Internasjonal målgruppe, utfyllende opptakskrav. Noen betalingsemner og noen 

gratisemner. Største usikkerheten er om markedet ønsker programmet, det er vanskelig å 

vite dette på forhånd 

 

 

 



Sak 20. Regnskap pr. juli 

Regnskapet er uten stor avvik fra budsjett, som sist. Prognosene for 2020 er et årsresultat på 

GA med overskudd på ca. 3 mill. og overføring på GB til 2021 på null. Det understrekes at 

prognosene for året fremdeles er usikre grunnet korona situasjonen. Både nye nasjonale 

føringer og ulike UiB lokale budsjetttiltak kan påvirke det økonomiske regnskapet for 2020.  

 

Sak 21. Budsjett 2021 

Målgruppe for budsjettet er universitetsledelsen. Viktig dokument som viser hva HF ønsker å 

prioritere fremover og særlig i 2021. Sentrale områder i budsjettforslaget for 2021 er satsing 

på kvalitet i forskning og undervisning, styrking av lektorutdanningen/oppretting av 

lektorsenter, rekrutteringsstillinger, infrastruktur, middelalderklynge, insentivordning for 

EVU, samt oppretting av de tverrfaglige studieprogrammene HD og PPE. Fakultetet støtter 

også videreutvikling av et Humaniorasenter/Holbergsenter. 

 

Ingen saker under eventuelt 
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