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Saksliste 
 

Gjennomgang av aktuelle saker til Ekstra fakultetsstyremøte ved HF den 4/5 – 20 

Ekstra fakultetsstyremøte avholdes hovedsakelig pga. behov for å få vedtak i noen 

ansettelsessaker som hastet før semesterstart høsten 2020, og ikke kunne vente til neste 

ordinære møte.  

 

Innledningsvis ble det gitt en status på Corona situasjonen ved UiB/HF med vekt på 

tilgangssituasjonen i forbindelse med gradvis gjenåpning av Campus. Hjemmekontor er 

fremdeles hovedregel, men det åpnes for at de med krevende hjemmekontorsituasjon kan 

få helt eller delvis tilgang til kontorløsning på campus 

https://www.uib.no/korona 

Det ble kommentert at man er fornøyd med mange av de tiltakene som er iverksatt ved UiB, 

for eksempel at man for ansatte i administrasjonen får registrert ordinær arbeidsdag ut mai, 

om redusert kapasitet pga. korona-relaterte utfordringer. Bra at det nå åpnes mere opp på 

campus for de med dårlige arbeidsforhold hjemme. 

Hovedverneombudet er opptatt av at det er god dialog med de ansatte om tiltak som kan 

gjøre hjemmekontorløsningen best mulig, blant annet i forhold til ergonomi og behov for 

annet nødvendig utstyr 

 

Det ble også informert om at regjeringen har signalisert nye studieplasser i en tiltakspakke til 

sektoren med kriterier som arbeidslivsrelevans, gode søkertall og at de kan iverksettes 

allerede høsten 2020. HF vi sende inn søknad om å få tilført studieplasser, særlig på lektor, 

men også på andre studieprogrammer med god søkning 

 

https://www.uib.no/korona


SAK 11 Orienteringssak. Opptak til studier. Søkertall og rekruttering 

En gjennomgang av saksforelegget med rekrutteringstiltak, nettsidetrafikk og søkertall.  

HF sine søkertall går opp, men noe mindre oppgang en økningen i sektoren generelt. Det er 

som vanlig store forskjeller mellom studieprogrammene i førstevalgsøkere. Søkningen til 

våre Lektorutdanninger går noe ned. Antall søknader går mest opp på årstudiene. 

 

 

 

Ingen saker under eventuelt 
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