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UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 23. oktober 2013 kl. 13.15 


møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 
 
 


***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
Gruppe A    Professor Nina Langeland (leder) 


Professor Inge Fristad  
Professor Helga B. Salvesen  


    Professor Eyvind Rødahl  
    
Gruppe B  Stipendiat Helene Bustad Johannessen  
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
 
Gruppe D   Student Stian Sunde Lyngholm  
  Student Eivind Valestrand  
 
 
Ekstern observatør Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF  
 Påtroppende fakultetsdirektør Astrid Johanne Bårdgard (fra sak 


94/13)  
 
  
***************************************************************************** 
 
Prodekan  Professor Robert Bjerknes 
 
Visedekan  Professor Arne Tjølsen 
 
Administrasjonen:  Kst. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth   


Seksjonssjef Ørjan Hauge (til sak 95/13) 
    Seksjonssjef Gerd Johannessen 
    Rådgiver Gjert Bakkevold  
    Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver) 
 
 
  







Sak I  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Utdelt på møtet:  


  - Nytt saksforelegg til sak 92/13 
  - Rettet versjon av orienteringssak IV e)  


   
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 
 
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  
 


Sak II Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet 18.09.2013  
Protokollen ble godkjent med følgende endringer:  
 
- Tilstede: Fagdirektør Baard-Christian Schem representerer Helse Vest (ikke 
Helse Bergen).  
 


 
Sak III  Fullmaktssaker – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
  
 A/ Sak 136/13: Unntatt offentlighet.  
  


 C/ Fakultetsledelsen vil sende høringssaker på sirkulasjon i styret der frist for 
høringsuttalelser gir rom for det. 
 


 For øvrig ble fullmaktssakene ble tatt til etterretning.  
 
Sak 91/13 Forslag til møtedager for fakultetsstyret ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet våren 2014  
 Saksforelegg av 25.09.2013, vedl. (ePhorte 13/8776)            
  
 Vedtak:  
 Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2014 til 


etterretning. 
 
Sak 92/13 Oppnevning av prodekan og visedekaner ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet - delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 14.10.2013 vedl. (ePhorte 13/10057)    
 


Ny versjon av saksforlegget ble utlevert på møtet. 
 
 Prodekan Robert Bjerknes, visedekan Arne Tjølsen og styremedlem Inge 


Fristad forlot møtet under behandling av saken. 
 
  Vedtak:  


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner professor 
Robert Bjerknes som prodekan for forskning for perioden  
01.11.2013 – 31.07.2017. 


2. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner professor Arne 
Tjølsen som visedekan for utdanning for perioden  
01.11.2013 – 31.07.2017. 


3. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner professor Inge 
Fristad som visedekan for utdanning for perioden  
01.11.2013 – 31.07.2017. 







 
Sak 93/13  Økonomirapport pr. september 2013 
 Saksforelegg av 15.10.2013, vedl. (ePhorte 12/6469)  
  
  Vedtak:  
  Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. september 2013 til etterretning.  
  
Sak 94/13 Bemanning og økonomi - orienteringssak 
  Saksforelegg av 15.10.2013, vedl. (ePhorte 12/6469)   
 
  Vedtak:  
 Fakultetsstyret tar sak om bemanning og økonomi til orientering.  
 
Sak 95/13 Studieplan i farmasi - oppnevning av prosjektgruppe og mandat 
  Saksforelegg av 14.10.2013, vedl. (ePhorte 13/11553)   
 


 Vedtak:  
1. Styret oppnevner foreslått prosjektgruppe med tillegg av to studenter for å 


utarbeide en ny studieplan for farmasistudiet ved UiB med sammensetning 
og mandat i tråd med saksforelegget. Gruppa leverer forslag til studieplan 
innen 1. juni 2014. 


2. Dekan får fullmakt til å oppnevne medlemmene i prosjektgruppen. 
 
Sak 96/13 Status SFI-prosess – oktober 2013 
  Saksforelegg av 11.10.2013, vedl. (ePhorte 13/7521)    
 
  Vedtak:  
  Fakultetsstyret tar statusrapport for SFI-prosess-oktober 2013 til etterretning.  
 
Sak 97/13 Rutiner for forlengelse av bistillinger ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet  
Saksforelegg av 08.10.2013, vedl. (ePhorte 13/11329)    


  
  Vedtak:  


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar fremlagte 
rutiner for forlengelse av bistilling som professor II, førsteamanuensis 20 % 
og universitetslektor 20 %. Tilsettingene er midlertidige og hjemlet i 
universitets- og høyskoleloven § 6-6.  


 
2. Rutinene gjelder fra fakultetsstyrets vedtaksdato og erstatter 


«Universitetslektor på åremål, retningslinjer ved åremålsperiodens utløp» 
og «Professorat / 1.amanuensisstilling på åremål; retningslinjer ved 
åremålstidens utløp» vedtatt i 2000 og 2001. 


 
Sak 98/13 Oppnevning av bedømmelseskomité i fagområdet medisin (urologi) ved 


Klinisk institutt 1 - Opprykk til professor etter kompetanse  
 Saksforelegg av 04.10.2013, vedl. (ePhorte 13/10596)    


 
  Vedtak: 


 Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne 
professor II Line Bjørge, professor Tómas Gudbjartsson, og professor 
Anders Angelsen til bedømmelseskomité.  
Komiteen skal vurdere personlig opprykk til professor etter kompetanse for 
førsteamanuensis Christian Beisland i fagområdet medisin (urologi). 
 







Sak 99/13 Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2013 – i 
fagområdet medisin (lungemedisin) – ved Klinisk institutt 2 – 
Godkjenning av bedømming  
Saksforelegg av 08.10.2013, vedl. (ePhorte 13/10310)     
 
Vedtak:  
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 
godkjenner at førsteamanuensis Jon A. Hardie fyller kravene for opprykk til 
professor etter kompetanse i fagområdet lungemedisin i samsvar med 
Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr. 1 og på bakgrunn av vurdering fra 
sakkyndig komite, og tildeler ham tittel og lønn som professor med virkning fra 
15.09.2013. 
 


Sak 100/13 Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2013 – i 
fagområdet medisin (allmennmedisin) – ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin – Godkjenning av vurdering fra sakkyndig nemnd  


 Saksforelegg av 07.10.2013, vedl. (ePhorte 13/11013)   
  
  Vedtak: 


 Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 
godkjenner at førsteamanuensis Gunnar Tschudi Bondevik fyller kravene for 
opprykk til professor etter kompetanse i fagområdet allmennmedisin i samsvar 
med Forskrift av 09.02.2006 nr. 129 § 2-1, nr.1 og på bakgrunn av vurdering 
fra sakkyndig nemnd, og tildeler han tittel og lønn som professor med virkning 
fra 15.09.2013.   


 
Sak IV Orienteringssaker 
 a) Referat fra komitémøte i REK Vest av 15.08.2013 og 19.09.2013, lenker 


vedl.  
b)Referat fra møte i Utvidet forskningsledelse av 23.09.2013, vedl. (ePhorte 
13/2579) 
c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2013, vedl.  
d) Organisasjonskart, norsk og engelsk, vedl.  
e) Medlemmer til Tilsettingsrådet for perioden 2013-2017, vedl. (ePhorte 
13/11542)  
f) Resultatrapportering til DBH – student- og forskerutdanningsdata våren 
2013, vedl.  
g) Styrerepresentant til Kavli forskningssenter for aldring og demens, vedl. 
(ePhorte 13/10831) 
h) Informasjon fra NIFU september 2013 – Doktorgradsregisteret: 
Doktorgrader i tall, vedl.  
i ) Dekan orienterte om status for rehabilitering av gammelt odontologibygg.  


 
 Styret tok sakene til orientering.  
  
Sak V Eventuelt 
   
 
Møtet ble avsluttet kl. 15.20.  
 
23.10.2013/raho  
 
Det var ikke kommet inn merknader til protokollen innen fristen. Vi gjør for ordens skyld 
oppmerksom på at endelig godkjenning av protokollen vil finne sted i neste møte i 
fakultetsstyret.  
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Styresak: 106/13 


Sak nr.: 13/10473  
             13/10475 
             13/10476 
 


 Møte: 20.11.2013 
 


 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE – TRE 
SØKNADER INNEN FAGOMRÅDET BIOKJEMI/ MOLEKYLÆR-
BIOLOGI – OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITÉ 
 


 
Det er kommet tre søknader om personlig opprykk til professor etter kompetanse fra 
faste tilsatte i førsteamanuensisstillinger ved Institutt for biomedisin, alle innen 
fagområdet biokjemi/molekylærbiologi; førsteamanuensis Karl Johan Tronstad, 
førsteamanuensis Frode Selheim og førsteamanuensis Frode Berven. 
 
Institutt for biomedisin foreslår følgende sammensetning av bedømmelseskomiteen:  
• Bernd Thiede, professor, Bioteknologisenteret i Oslo  
• Berit Johansen, professor, Institutt for biologi, NTNU  
• Einar Jensen, professor, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø  
• Ian Pryme, professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen (komitéleder)  


 
Komiteen er en felles komité for de tre søkerne, ettersom disse er søkere innen 
samme fagområde. Fire medlemmer er valgt for å sikre god nok dekning av de tre 
søkernes spesialfelt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner følgende 


bedømmelseskomité: professor Bernd Thiede, professor Berit Johansen, 
professor Einar Jensen og professor Ian Pryme (komitéleder).  


 
2. Komiteen skal vurdere personlig opprykk til professor etter kompetanse for 


førsteamanuensis Karl Johan Tronstad, førsteamanuensis Frode Selheim og 
førsteamanuensis Frode Berven i fagområdet medisin 
(biokjemi/molekylærbiologi).  


 
 
05.11.2013 LIV  
 
Vedlegg:  
1. Brev fra Institutt for biomedisin 
2. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Frode Berven 
3. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Frode Selheim 
4. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Karl Johan Tronstad 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for biomedisin 
 


Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 


Institutt for biomedisin 


Telefon 55586355 


Telefaks 55586360 


post@biomed.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Haukelandsveien 28 


Bergen 


Saksbehandler 


Linda Vagtskjold 


55586420 


side 1 av 1 


 


 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


 


Forslag til sammensetning av bedømmelseskomité 


Vi viser til deres anmodning om forslag til sammensetning av bedømmelseskomité av 


01.10.2013.  


 


Institutt for biomedisin foreslår følgende sammensetning av bedømmelseskomiteen: 


 Bernd Thiede, professor, Bioteknologisenteret i Oslo 


 Berit Johansen, professor, Institutt for biologi, NTNU 


 Einar Jensen, professor, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø  


 Ian Pryme, professor, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen (komitéleder) 


 


Denne komiteen vil være felles for de tre søkerne Karl Johan Tronstad, Frode Selheim og 


Frode Berven, ettersom disse er søkere innen samme fagområde. 4 medlemmer er valgt for 


å sikre god nok dekning av de tre søkernes spesialfelt.  


 


 


Vennlig hilsen 


 


 


Aurora Martinez 


fung. instituttleder Linda Vagtskjold 


 saksbehandler 


 


 


 


 


 


 


 


 


Referanse Dato 


2013/10475-LIV 24.10.2013 


  


 


 













































































































































































































































		Sak 106-13 Opprykk til professor etter kompetanse - Tre søknader innen fagområdet biokjemi/molekylærbiologi - Oppnevning av bedømmelseskomité

		Vedlegg 1 Brev fra institutt for biomedisin

		Vedlegg 2 Søknad fra Berven

		Vedlegg 3 Søknad fra Selheim

		Vedlegg 4 Søknad fra Tronstad
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


 
 


 Styresak: 105/13 


Sak nr.: 2009/7497 
 


 Møte:  20.11.13 
 


 


 
OPPNEVNING AV STYRE FOR ULIKE FOND OG LEGATER VED 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET  
 


 


Flere fond og legater ved Det medisinsk-odontologiske fakultet går inn i nye 
oppnevningsperioder for styremedlemmer og komitemedlemmer for utdeling av midler. I 
noen fond og legater oppnevner fakultetsstyret styremedlemmer mens for andre skal 
fakultetsstyret fremme forslag til medlemmer som Universitetsstyret deretter oppnevner. 
 
Fakultetet har i de siste årene effektivisert arbeidet med fond og legater, avviklet en del 
fond og flere andre mindre fond og legater er nå samlet i to større fond;  


Legat til forskning av kreftsykdommer ved UiB og 
Det alminnelige medisinske forskningsfond.  


 
Ny oppnevningsperiode er fra 01.08.2013 til 31.07.2017, med mindre annet er nevnt. 
 
Vi ber om fullmakt til dekan for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved 
behov. 
 


I. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende 


styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret: 


1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning 


Fondet har som formål å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene 
anorexia nervosa og bulimia nervosa. 
 
Ifølge vedtektene skal fakultetsstyret foreslå 3 medlemmer som oppnevnes av 
Universitetsstyret. 


 
Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende 
styremedlemmer til Eva Torhilds minnefond for perioden 01.08.2013 til 31.07.2017 
(Fakultetsledelsens forslag): 
 
Professor II Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1 (reoppnevning, takket ja) 
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (reoppnevning, 
takket ja) 
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Institutt for biomedisin (nytt medlem, takket ja) 
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2. Astrid og Edvard Riisøens legat 


Legatets formål er å fremme medisinsk forskning hva angår hjerte-/karsykdommer. 
 
Styret skal bestå av 3 medlemmer oppnevnt av Universitetet i Bergen ved styret. Av 
styremedlemmene skal det være en spesialist i hjerte-/karsykdommer og en representant 
fra familien, Edvard Riisøen. 
 
Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende styre-
medlemmer til Astrid og Edvard Riisøens legat for perioden 01.08.2013 til 31.07.2017: 
 
Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, Seksjon for kardiologi (leder, reoppnevnes)  
Professor Torbjørn Jonung, Klinisk institutt 2 (nytt medlem, takket ja) 
Edvard Riisøen jr. (suksessor etter Edvard Riisøen sr.) 
 


3. Hormonlaboratoriets fond 


Formål: Fondets disponible avkastning skal anvendes til kjøp av utstyr og driftsmidler 
som kan fremme den vitenskapelige aktivitet ved Hormonlaboratoriet. Det kan videre 
ytes støtte til gjesteforelesere, seminarer og symposier, reisestipend til det 
vitenskapelige personale, til laboratoriets bibliotek, og til trykningsutgifter av 
vitenskapelige publikasjoner. 
 
Ifølge vedtektene består fondets styre av 4 medlemmer oppnevnt av Det akademiske 
kollegium etter forslag fra Det medisinske fakultet. Oppnevning skjer for fire år med 
adgang til gjenoppnevning. To av medlemmene innstilles av Hormonlaboratoriets 
universitetsansattes vitenskapelige personale. 
 
Fakultetsstyret foreslår følgende styremedlemmer i Hormonlaboratoriets fond for 
perioden 01.08.2013 -31.07.2017.  
 


Professor Gunnar Mellgren, Klinisk institutt 2 (leder, reoppnevnes, takket ja)  
Professor Robert Bjerknes, Klinisk institutt 2 (reoppnevnes, takket ja) 
Førsteamanuensis/overlege Jørn Sagen, Klinisk institutt 2 (forespurt, har takket ja) 
Professor/overlege Ottar Kjell Nygård, Klinisk institutt 2 (forespurt, har takket ja) 


 


4. Dr Einar Martens fond til forskning av alvorlige sinnslidelser 


Stiftelsen ledes av et styre på 3 medlemmer. Ett medlem skal oppnevnes av 
Universitetet i Bergen. De to øvrige styremedlemmene er Peter Frølich (leder) og 
spesialist i psykiatri Tor Jacob Moe. 
 
Fakultetsstyret foreslår at professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 1, reoppnevnes til 
styret i Dr Einar Martens fond for perioden 2012-2015. Gilhus er UiBs styremedlem i dag 
og har takket ja til å fortsette.  
 


5. Norsk Dental Depots fond  


Fondets formål er å fremme odontologisk forskning. 
 
 
Styret består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for tre år av gangen. 
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 et medlem og et varamedlem oppnevnes av AS Norsk Dental Depot 


 et medlem og et varamedlem oppnevnes av Det akademiske kollegium etter 
innstilling fra styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 et medlem oppnevnes av Norges Forskningsråd etter innstilling fra styret for Det 
medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende kandidater til 
styret i Norsk Dental Depot for perioden 01.01.2012-31.12.2014: 
 
Til reoppnevning av Universitetsstyret: 
Professor Morten E. Berge, Institutt for klinisk odontologi (takket ja) 
Varamedlem: Kristin Klock, Institutt for klinisk odontologi (takket ja) 
 
Til oppnevning av Norges Forskningsråd foreslår fakultetsstyret: 
Professor Kathrine Skarstein, Klinisk institutt 1 (forespurt) 
 


6. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning 


Formål: Fondet har som formål å fremme odontologisk forskning og undervisning ved 
særlig å yte støtte til tiltak som er utilstrekkelig tilgodesett ved de ordinære bevilgninger 
til Det odontologiske fakultet, for eksempel reisestipend til studenter som deltar i 
utvekslingsprogrammer med utenlandske læresteder, tiltak for å bedre kontakten mellom 
fakultetet og dets tidligere studenter, foruten forskningsprosjekter. 
 
Ifølge vedtektene skal utdeling foretas av en egen utdelingskomite oppnevnt av kollegiet. 
Utdelingskomiteen består av tre medlemmer, hvorav to medlemmer oppnevnes etter 
forslag fra Det (medisinsk-)odontologiske fakultet og ett medlem etter forslag fra Den 
norske tannlegeforening v/ Bergen Tannlegeforening. 
 
Fakultetsstyret følgende medlemmer til Jubileumsfondets utdelingskomite for perioden 
01.08.2013 til 31.07.2017: 
Professor Gunhild V. Strand (reoppnevnes, forespurt) 
Avdelingstannlege Harald Nesse (reoppnevnes, forespurt) 
 


II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner følgende 


medlemmer til utdelingskomiteer for perioden 01.08.2013 til 31.07.2017: 


1. Legatkomité:  


Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner følgende 
medlemmer til Legatkomitéen for perioden 01.08.2013 til 31.07.2017: 
 


Professor II Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1 (leder, reoppnevnes, takket ja) 
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (reoppnevnes, 
takket ja) 
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen ved Institutt for biomedisin (nytt medlem, takket ja) 
Varamedlem: Professor Ketil Grong, Klinisk institutt 2 (nytt varamedlem, takket ja) 
 


Legatkomiteen skal ha ansvar for utdeling av midler fra følgende fond og legater: 


 Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen  


 Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen 
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2. Oddmars medisinske fond 


Universitetsstyret (tidligere Det akademiske kollegium ved UiB) er fondets styre. 
 
Etter vedtektene § 4, jfr § 8 skal utdelingen skje av et fondsutvalg. 
 
Fondsutvalget består av 3 medlemmer. Ifølge vedtektene er funksjonstiden 3 år. 
- et medlem oppnevnt av Det medisinsk-odontologiske fakultet v/UiB 
- et medlem oppnevnt av Det medisinske fakultet v/UiO 
- Prof. Dr. med. Henning Schønsby så lenge han ønsker å være medlem. Styret i Norsk 
Gastroenterologisk forening oppnevner hans etterfølger blant spesialister i 
fordøyelsessykdommer. 
 
Fakultetsstyret reoppnevner professor II Odd Helge Gilja til fondsutvalget for utdeling av 
Oddmars medisinske fond for en periode på 3 år fra 01.01.2013-31.12.2015. Gilja er 
utvalgsmedlem i dag og har takket ja til å fortsette.. 
 
 


 


 


Fakultetsledelsens forslag til vedtak: 


I. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet foreslår følgende 


styremedlemmer/komitemedlemmer, til oppnevning av Universitetsstyret: 


1. Eva Torhilds minnefond for medisinsk forskning – periode 01.08.2013 til 31.07.2017 


Professor II Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1  
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin  
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Institutt for biomedisin 


 


2. Astrid og Edvard Riisøens legat – periode 01.08.2013 til 31.07.2017 


Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2, seksjon for kardiologi  
Professor Torbjørn Jonung, Klinisk institutt 2  
Edvard Riisøen jr.  
 


3. Hormonlaboratoriets fond - periode 01.08.2013-31.07.2017  


Professor Gunnar Mellgren, Klinisk Institutt 2  
Professor Robert Bjerknes, Klinisk Institutt 2  
Førsteamanuensis/overlege Jørn Sagen, Klinisk Institutt 2 
Professor/overlege Ottar Kjell Nygård, Klinisk institutt 2 


 


4. Dr Einar Martens fond til forskning av alvorlige sinnslidelser – periode 2012-2015 


Fakultetsstyret foreslår at professor Nils Erik Gilhus, Klinisk institutt 2, reoppnevnes til 
styret i Dr Einar Martens fond. 
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5. Norsk Dental Depots fond – periode 01.01.2012-31.12.2014: 


Til reoppnevning av Universitetsstyret: 
Professor Morten E. Berge, Institutt for klinisk odontologi 
Varamedlem: Professor Kristin Klock, Institutt for klinisk odontologi 
 
Til oppnevning av Norges Forskningsråd foreslår fakultetsstyret: 
Professor Kathrine Skarstein, Klinisk institutt 1 


 


6. Jubileumsfondet til fremme av odontologisk forskning og undervisning - periode 


01.08.2013 til 31.07.2017: 


Professor Gunhild V. Strand 
Avdelingstannlege Harald Nesse 
 


II. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner følgende 


medlemmer til utdelingskomiteer: 


1. Legatkomité – perioden 01.08.2013 til 31.07.2017: 


Professor II Anne Berit Guttormsen, Klinisk institutt 1 
Professor Anders Bærheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
Førsteamanuensis Anne K. Jonassen, Institutt for biomedisin 
Varamedlem: Professor Ketil Grong, Klinisk institutt 2 
 


2. Oddmars medisinske fond – periode 01.01.2013-31.12.2015 


Fakultetsstyret reoppnevner professor II Odd Helge Gilja til fondsutvalget for utdeling av 
Oddmars medisinske fond. 
 
 
Dekan gis fullmakt for justering i oppnevninger og forslag til medlemmer ved 
behov. 
 


 


 
12.11.2013 – STEOL/ØRH 








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


  sak: 104/13 


Saksnr.  13/12452  Møte: 20.11.2013 


Bemanning og økonomi 
 


Fakultetsdirektørens kommentarer  
I 2014 vil fakultetets budsjett være på over 800 mill. kroner og 1/3 av dette er ekstern finansiering 
ved instituttene som ikke kommer over statsbudsjettet. Fakultetet har 845 årsverk og omlag 1200 
personer på lønningslisten i oktober 2013. Til tross for et stramt budsjett for grunnbevilgningen både 
i 2013 og 2014, gir en stor virksomhet, med stor eksternfinansiert uttelling, rom for ytterligere vekst.  


Antall vitenskapelige stillinger øker noe på grunn av flere rekrutteringsstillinger og det har vært en 
liten nedgang i tekniske og administrative stillinger. Organisasjonsendringen har gitt oss ny 
instituttstruktur med 5 jevnstore institutter. Ledelsesstrukturen og administrasjonen er likt 
organisert og gir fakultetet gode muligheter til videre utvikling. 


Rekrutteringsstillinger er en viktig del av fakultetets handlingsrom, med totalt 239 årsverk i oktober 
2013, hvorav 160 er finansiert over grunnbevilgningen. Fakultetet prioriterer åpne utlysninger som 
fremmer konkurranse, men det er også en andel øremerkede stillinger til fag som odontologi og 
farmasi, og til eksternfinansierte prosjekter som SFF, SFI, Jebsen og rekrutteringsstipend fra Bergen 
forskningsstiftelse. 


Handlingsrom og lønnsandel 
Uttelling på ekstern finansiering og gode resultater i forskning og undervisning, gir muligheter for 
vekst og faglige prioriteringer. Instituttene har behov for et handlingsrom ut over bundne lønns-
kostnader, som gir instituttleder muligheter for å følge opp prioriterte faglige satsinger. De ansatte er 
vår viktigste ressurs, men det trengs også driftsmidler og rom for omdisponering av ressurser. Dette 
er svært vanskelig å få til dersom store deler av midlene er bundet opp i faste forpliktelser med lang 
tidshorisont som lønn til fast tilsatte. For å lage og ta vare på et handlingsrom er instituttene 
avhengig av stabile rammer over tid og et bevisst forhold til antall tilsettinger, lønnsøkninger og faste 
forpliktelser. 


I budsjettarbeidet for 2014 og i arbeidet med forlengelse av fakultetets strategiplan, vil instituttenes 
handlingsrom og lønnsandel være viktig. 


Bemanningsstatus pr. oktober 2013 
UiB rapporterer hvert år antall årsverk pr oktober til Database for høgre utdanning (DBH) som lager 
nasjonal statistikk for Universitets- og høgskolesektoren. Tall for årsverk som rapporteres til DBH er 
alle årsverk i lønnet stilling pr. 1.10. hvert år, uansett om det er vikariat, midlertidighet eller 
tilsettingen utløper dagen etter (2.10.). Når vi har tilsatt vikar for en fast ansatt med lønnet 
permisjon, teller begge årsverkene. Ansatte som har permisjon uten lønn er ikke med i rapporten. 


I DBH-rapporten pr. 1.10.2013 har fakultetet 845 årsverk, mot 857 årsverk i 2012; en reduksjon på 12 
årsverk. Midlertidige stilinger er redusert med 21 årsverk, noe som er positivt i forhold til 
Regjeringens mål om å redusere midlertidige stillinger i staten. I forbindelse med omorganiseringen 
hadde fakultetet økt bruk av midlertidighet og dette er nå tatt ned ved å tilsette i faste stillinger i ny 
organisasjonsstruktur. I tillegg har instituttene i flere tilfeller valgt å tilsette i faste stillinger når det er 
langvarig ekstern prosjektfinansiering på 5-10 år. 
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Antall årsverk i midlertidige stillinger innenfor administrative stillinger er redusert med 8 årsverk, 
tekniske stillinger med 19 årsverk og vitenskapelige stillinger er økt med 6 årsverk. Faste 
professorstillinger er økt med 5 årsverk på grunn av redusert antall midlertidige professorstillinger 
(vikar i påvente av tilsetting) og opprykk til professor etter kompetanse. 


Når vi ser på totalt antall årsverk ved fakultetet er det en økning i vitenskapelige stillinger som 
skyldes flere rekrutteringsstillinger. Det er en liten nedgang i antall administrative stillinger og i 
tekniske stillinger som i hovedsak kommer av reduksjon i midlertidig ansatte. I ny bemanningsplan 
for administrasjonen ble antall årsverk redusert.  


Figur 1 MOF Antall årsverk i alle stillingskategorier, faste og midlertidige, 2012 – 2013. 


 


 


Kategorien vitenskapelige stillinger er inndelt i bistillinger (inntil 20 % midlertidige stillinger), 
rekrutteringsstillinger (stipendiat, postdoktor og spesialistkandidat) og andre vitenskapelige stillinger 
(professor, førsteamanuensis, forsker, kliniske tannlegestillinger, universitetslektor og vitenskapelig 
assistent). Antall årsverk i bistillinger og andre vitenskapelige stillinger er stabilt, mens antall 
rekrutteringsstillinger er økt. 


Figur 2 MOF Antall årsverk i vitenskapelige stillinger, faste og midlertidige, 2012 – 2013 
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Antall årsverk i faste stillinger viser en svak økning i 2013 i forhold til 2012 i alle stillingskategorier. 
Dette henger sammen med reduksjon i midlertidige stillinger i forbindelse med at omorganiseringen 
er gjennomført og at det tilsettes i faste stillinger i eksterne prosjekt med langsiktig finansiering. 


Figur 3 MOF Antall årsverk i faste stillinger 2012 – 2013 


 


 
 
Midlertidige stillinger ved fakultetet inneholder åremålsstillinger, vikariater og andre midlertidige 
tilsettinger. Vi har en omfattende portefølje av eksternt finansierte prosjekt som gjør det nødvendig 
med midlertidige tilsettinger. Likevel kan det gjøres tilpasninger i for eksempel eksterne prosjekt med 
langsiktig finansiering og ved frikjøp av faste stillinger med eksterne midler. Dette gjør at vi kan 
redusere midlertidige tilsettinger, noe figuren under viser, en svak nedgang i alle kategorier, unntatt 
rekrutteringsstillinger.  
 
Figur 4 MOF Antall årsverk i midlertidige stillinger 2012 – 2013 
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Rekrutteringsstillinger – åpne og øremerkede stillinger  
Fakultetet disponerer i 2013 totalt 119 bevilgningsfinansierte stipendiatstillinger og 16 bevilgnings-
finansierte postdoktorstillinger (tildelt fra UiB i et eget prosjekt). I tillegg har fakultetet avsatt 18 
åpne postdoktorstillinger på eget budsjett. Fakultetet vil veksle inn 5 stipendiatstillinger til 5 
postdoktorstillinger for å styrke disse stillingene.  


Tabell 1 Øremerking av stipendiatstillinger 
Øremerket tiltak Antall stipendiatstillinger 
Forskerlinjen 15 
Odontologi 13  
Farmasi a) 1 
Totalt pr d.d. 29 
a) Farmasi har totalt 5 stipendiatstillinger; 4 ved MN og 1 ved MOF. Disse kan bli omfordelt. 


Forskerlinjen - Stipendiatstillinger øremerket tidligere forskerlinjestudenter som fullfører medisin-
studiet/odontologistudiet og forskerutdanningen i et sammenhengende studieløp anses som viktig 
for å rekruttere medisinere og odontologer til forskning tidlig i karrieren. 


Odontologi - I forbindelse med fakultetssammenslåingen i 2008, ble 25 stipendiatstillinger ved Det 
odontologiske fakultet fordelt med 15 stipender øremerket til odontologiske fagfelt og 10 til den 
samlede potten med åpne stipender ved det nye samlede fakultetet. 


De 15 stipendiatstillingene ble øremerket søkere med odontologisk grunnutdanning, men i føringene 
for benyttelsen er det lagt inn at dersom det ikke foreligger kvalifiserte søkere, skal stipendet gå til 
annen søker med fagbakgrunn innenfor et forskningsfelt med relevans for oral helse. Dersom 
kvalifiserte søkere fortsatt ikke finnes, er stipendet åpent.  


I 2011 ble fire av de 25 stillingene til odontologi vekslet inn, to fra den åpne delen, og to fra den 
delen som er øremerket odontologisk fagfelt. Det betyr at det er 13 stipendiatstillinger igjen 
øremerket odontologi. Stipendiatstillinger som benyttes i dobbeltkompetanseprogrammet inngår i 
dette tallet.  


Farmasi - Ved UiB er det totalt 5 stipendiatstillinger øremerket farmasi; 4 stipendiatstillinger er pr. i 
dag lagt til MN-fakultetet, 1 stipendiatstilling til MOF. De fem stillingene kan bli omfordelt til andre 
fagområder innen farmasiprogrammet ved de to fakultetene. 


Tabell 2 Øremerking av postdoktorstillinger  
Øremerket tiltak Antall stillinger 
Forskerlinjena) 5 
Odontologi 3 
Kjernefasiliteter 5 
Totalt pr d.d. 13 


a): Åpne postdoktorstillinger med arbeidsplikt ved Forskerlinjen.  


Forskerlinjen - Det er i dag 5 åpne postdoktorstillinger med arbeidsplikt ved Forskerlinjen.  De som 
tilsettes knyttes opp til et institutt i samsvar med eget forskningsfelt. 


Odontologi - I forbindelse med fakultetssammenslåingen i 2008, ble 3 postdoktorstillinger overført til 
MOF. 
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Det er videre avsatt 4 stipendiatstillinger til dekanatet og 5 postdoktorstillinger til instituttlederne. 
Disse rekrutteringsstillingene er knyttet til ansettelser og er ikke en del av fakultetets bevilgnings-
finansierte rekrutteringsprosjekt.  


 
Strategiske tildelinger i søknader til eksterne finansieringskilder 
Fram til og med 2008 har UiB og fakultetet selv prioritert og tildelt stipendiatstillinger til ulike 
satsinger, bl.a. MNT-fag (matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag), nanovitenskap, 
utviklingsforskning, FUGE (funksjonell genomforskning), MedViz (medisinsk visualisering), ernæring, 
translasjonsforskning og YFF-ordningen (yngre fremragende forskere). Disse er ikke videreført fra UiB 
etter at de gikk ut i perioden 2011-2013.  


Etter 2008 har fakultetet etablert en praksis der stipendiat- og postdoktorstillinger har inngått som 
egenandel ved større bevilgninger fra NFR (SFF og SFI), Bergens forskningsstiftelse og Stiftelsen 
Kristian Gerhard Jebsen.  


I budsjettforslaget for 2012 er det lagt opp til å bruke inntil 5 nye postdoktorstillinger ved fakultetets 
kjernefasiliteter. Dette er i tråd med føringene i Strategisk plan for 2010-2014. 


For strategiske tildelinger til større eksternfinansierte prosjekter pr. oktober 2013 vises til vedlegg.  


 


Forslag til vedtak: 


Fakultetsstyret tar sak om Bemanning og økonomi til orientering 


 


 


 


 


Vedlegg. Fakultetets strategiske tildelinger til større eksternfinansierte prosjekter pr. oktober 2013. 
 


 


 


 


 


 


13.11.2013 Gerd Johannessen, Ørjan Hauge 
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VEDLEGG  
Fakultetets strategiske tildelinger til større eksternfinansierte prosjekter pr. oktober 2013. 
 


SFF CCBIO (2013-):  
- 3 stipendiatstillinger i ti år 
- 2 postdoktorstillinger i ti år 
  
SFF CISMAC (2013-): 
- 5 stipendiatstillinger fordelt over ti år,  
- 4 postdoktorstillinger de første sju årene og  
- 5 postdoktorstillinger de siste tre årene. 
 
SFF NORMENT (koordineres ved UiO) (2013-) 
- 1 stipendiatstilling i ti år 
- 1 postdoktorstilling i ti år 
 
KG JEBSEN – forskning på nevrospykiatriske lidelser (Midtveisevaluert 2013) 
- 1 stipendiatstilling (4 år) 
- 1 postdoktorstilling i 3 år, med mulig forlengelse ved utenlandsopphold 
 
KG JEBSEN – multippel-sklerose-forskning (Midtveisevaluert 2013) 
- 1 stipendiatstilling (4 år) 
- 1 postdoktorstilling i 3 år, med mulig forlengelse ved utenlandsopphold 
 
KG JEBSEN – diabetesforskning  
- 1 stipendiatstilling (4 år) 
- 1 postdoktorstilling i 3 år, med mulig forlengelse ved utenlandsopphold 
 
KG Jebsen - psykoseforskning (2012-) 
- 1 stipendiatstilling (4 år) 
 
KG Jebsen – forskning på influensavaksiner (2013-) 
- 1 stipendiatstilling (4 år) 
 
Lovnader pr. oktober 2013 i søknader som ikke er ferdig vurdert 
Søknad BFS rekrutteringsprogrammet - Helge Ræder 
- 1 stipendiatstilling (4 år) 
- 1 postdoktorstilling i 3 år, med mulig forlengelse ved utenlandsopphold 
 
Søknad BFS rekrutteringsprogrammet  - Tzoulis Charalampos 
- 1 stipendiatstilling (4 år) 
- 1 postdoktorstilling i 3 år, med mulig forlengelse ved utenlandsopphold 
 
Søknad Senter for fremragende innovasjon (SFI) 
- 2 stipendiatstillinger i 10 år 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 101/13 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 20.11.2013 


 
 
 
 
FRITAK FRA VERV SOM FAKULTETSSTYREMEDLEM - INGE FRISTAD 
 
Inge Fristad er valgt inn i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for 
perioden 1.8.2013 – 31.7.2017 for gruppe A, jamfør valgprotokoll signert 6.6.2013. 
 
Inge Fristad ble oppnevnt som visedekan for utdanning i fakultetsstyremøtet 
22.10.2013 for perioden 01.11.2013 – 31.07.2017. I brev av 24.10.2013 ber Fristad om 
å bli fritatt fra vervet som fakultetsstyremedlem i samme periode.  
 
Valgreglementet § 16 nr. 3 gir fakultetsstyret anledning til å frita et medlem for vervet for 
resten av funksjonsperioden når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner 
tilsier dette.  
 


Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fritar Inge Fristad fra vervet 
som fakultetsstyremedlem for gruppe A for perioden 1.11.2013 – 31.7.2017 på 
bakgrunn av at han er oppnevnt som visedekan for utdanning i samme periode.  
 
 
 
 
 
 
 
08.11.2013 /GEJ  
 
 
Vedlegg:  
Søknad om fritak fra verv som fakultetsstyremedlem gruppe A fra Inge Fristad 
Valgreglement for UiB 
Valgprotokoll datert 6.6.2013 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for klinisk odontologi 
 


Telefon 55 58 66 04 
inge.fristad@iko.uib.no 
 


Institutt for klinisk odontologi 
Telefon 55 58 66 04 
 


  
 


Besøksadresse 
Årstadvn. 19 
5009 Bergen 
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SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM FAKULTETSSTYREMEDLEM GRUPPE A. 


 


 


Bakgrunn 


Viser til fakultetsstyresak 92/13, sak nr. 2013/10057, hvor det informeres om at jeg ved 


overgang til visedekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vil søke fritak fra vervet som 


fakultetsstyremedlem i gruppe A.  


Søker herved om fritak fra styrevervet i perioden hvor jeg innehar vervet som visedekan for 


utdanning. 


 


 


 


 


Inge Fristad 


Professor 


Institutt for klinisk odontologi  
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
  sak: 102/13 


Saksnr.  13/7076  Møte: 20.11.2013 


Budsjett 2014 - momenter og tidsplan 
Økonomiske rammer 2014 
Den nye regjeringen la fram forslag til revidert statsbudsjett 8.11.2013. For Universitets- og høgskole-
sektoren var det et par positive signaler men ikke mye mer penger. Konkret er det 100 mill. kr ekstra i 
resultatfordeling som kan gi mer midler, men det er for tidlig å si hvor mye dette vil utgjøre for oss.  
 
Universitetet i Bergen har i utgangspunktet 40 mill. mindre til fordeling neste år enn i 2013. Det var 
heller ikke konkrete tildelinger i revidert forslag til statsbudsjett som styrker UiB vesentlig. 
 
Tabell 1 UiBs handlingsrom 2014 (tall i hele tusen) 


 
 
Dersom fakultetet ikke styrkes ut over det som ligger i premissene til budsjett 2014, vil det bety at vi 
får vel 18 mill. i pris- og lønnskompensasjon og styrkes med om lag 2,5 mill. til egenandeler for Senter 
for fremragende forskning og 7,7 mill. i økte resultatmidler. Det kan også komme andre endringer. 
 
Tabell 2 MOFs estimerte inntektsrammer 2014 


 
 
I kostnadsrammen for 2014 er det varslet en økning i arealkostnadene ut over pris og lønns-
kompensasjon. Legger vi til grunn økningen i fjor på om lag 5 %, blir kostnadene 2,5 mill. høyere, 
uten at inntektene øker tilsvarende. Det er også forpliktelser knyttet til bemanningsplanen som er 
iverksatt ved nytilsettinger i 2013 og som dermed får helårsvirkning for 2014. 


2013 Pris og lønnsk Endringer 2014
Basisbevilgning 232 428      8 135            2 500          243 063      
Resultatmidler utdanning 133 990      4 690            -3 709         134 971      
Resultatmidler forskning 45 912        1 607            11 468        58 987        
Øremerkede midler stipendiater 92 873        3 251            96 124        
Øremerkede midler postdoktorer 12 452        436               12 888        
Instituttinntek ter 17 000        -               3 000         20 000        
Avskrivingsinntek ter 15 000        -               6 000         21 000        
Sum konsekvensjustert GB 549 655      18 118          19 259        587 032      
FUGE II 4 000          -4 000         -             
ERC 1 100          1 100          
Vitenskapelig utstyr 7 000          -7 000         -             
Medisinsk visualisering 500             -500            -             
REK 5 078          178               -             5 256          
Sum tiltak utenfor rammen 17 678        178               -11 500       6 356          
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Budsjettmoment 
Det er en del forutsetninger for budsjettfordelingen 2014 som ønskes diskutert i dette møtet og 
eventuelt vedtatt i neste møte. 


- Behov for å finansiere fellestiltak og dekke inn hele eller deler av underskuddet i fakultetets 
fellesavsetninger fra 2012 og 2013.  


- Fakultetet kan få 3,5 % (18 mill.) i pris- og lønnskompensasjon. Dette utgjør 11 mill. dersom 
samme størrelse videreføres til instituttene. Et av tiltakene er å se på muligheter for å gi 
begrenset pris- og lønnskompensasjon eller rammekutt i fakultetsbudsjettet. 


- Videreføring av resultatbasert omfordeling er utfordrende fordi omorganiseringen fra 2013 har 
endret instituttgrensene. Insentiver og resultatuttelling er en naturlig del av forlengelse av 
nåværende strategiplan, og det må gjennomføres en grundig prosess for å komme fram til gode 
prinsipper for resultatuttelling til instituttene. 


- Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 har en anstrengt økonomisk situasjon. Fakultetsledelsen 
følger opp instituttene og har jevnlige møter med instituttledelsene om tiltak for å redusere 
underskudd. Økonomien ved begge instituttene vil ha sitt første driftsår i 2013. Det arbeides for 
å gi instituttene et avklart handlingsrom for 2014. 


Tidsplan 
UiBs budsjettfordeling er utsatt til 11.12., som er samme dag som tidligere var planlagt for å legge 
fram fakultetets budsjettfordeling til fakultetsstyret. Universitetets utsatte behandling av budsjett 
2014 gir grunnlag for å utsette fakultetets budsjettfordeling til styremøtet 29.1.2014. Dette gir oss 
mer tid til å vurdere innretningen på budsjettfordelingen og ta hensyn til overføringer fra 2013 som 
betyr mye i neste års fordeling. Fakultetsstyret drøfter foreslått tidsplan i tabellen under, og det 
legges fram forslag til vedtak om å utsette budsjettfordelingen til 29.1.2014. 


Tabell 3 MOFs reviderte tidsplan for budsjettfordelingen 2014 


 
 


18. november 2013 Team S: budsjett 2014, momenter, personal, BOA og GB, uavklarte forhold. 
20. november 2013 Fakultetsstyremøte: budsjett 2014 og tidpslan
22. november 2013 Retningslinjer for utarbeidelse av budsjett sendes instituttene


2. desember 2013 Instituttene har hovedrammene for personalbudsjettet klart
2. desember 2013 BOA-budsjett utarbeidet pr enhet, kvalitetssikret - klar for innleggelse i ADI
2. desember 2013 Instituttene har klar en grovfordeling og prioritering av budsjettrammen
5. desember 2013 Instituttvise møter status budsjettarbeid. Plan for ferdigstilt budsjett. 
6. desember 2013 UiBs forslag til budsjettfordeling 2014 blir kjent
9. desember 2013 Status rammer 2014. Team S + øk.koordinatorer + controllere 


10. desember 2013 TeamL - dekan og instituttledere diskuterer budsjett
11. desember 2013 Fakultetsstyret drøfter budsjett 2014 og vedtar prinsipper
11. desember 2013 Universitetsstyremøte med fordeling av budsjett 2014
13. desember 2013 Foreløpige tabeller budsjett sendes instituttene
16. desember 2013 Tentativ dato avklaringer budsjett, instituttene
18. desember 2014 Tildelingsbrev fra Udir forventes komme


13. januar 2014 Individuelt pr institutt - status inkl overføringer. Oppfølging sist møte 5/12. 
24. januar 2014 Instituttene ferdig med budsjettet og avstemt.Klar for innleggelse. 
29. januar 2014 Fakultetsstyremøte med budsjettforslag for 2014
31. januar 2014 Detaljert budsjett for alle enheter innlagt og kvalitetssikret. Inklusive overføringer
3. februar 2014 Utkast tildelingsbrev sendes instituttene 
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Fakultetsdirektørens kommentarer  
2014 vil gi muligheter, men blir også som 2013 et stramt budsjettår, hovedsakelig på grunn av 
negative overføringer fra 2013. Nytt revidert forslag til statsbudsjett gir ikke mye ekstra midler, og 
UiBs budsjettprognose for 2014 viser om lag 40 mill. kr mindre til fordeling enn i 2013. I fakultetets 
budsjettforslag 2014 ber vi om midler til egenandeler Senter for fremragende forskning, lavere 
dekningsbidragskostnader og økte satser for rekrutteringsstillingene. Vi er avhengig av styrking av 
budsjettet for å kunne opprettholde aktiviteten fordi vi de siste årene har fått reduserte budsjett-
rammer. 


Tilslag på flere store eksternt finansierte prosjekter gir muligheter til fortsatt vekst innenfor noen 
områder og kan gi positive ringvirkninger for fagmiljøene. Det er en stor utfordring at lønnsandelen 
er for høy, og instituttene må ha et handlingsrom ut over bundne midler til lønn.  


I styremøte 11.12.2013 vil vi fremme forslag om prinsipper som legges til grunn for budsjett-
fordelingen i januar 2014; prinsipper om videreføring av resultatfordelingen til instituttene, 
videreføring av pris- og lønnskompensasjon, inndekning av forventet underskudd i fakultetets 
fellesavsetninger og behandling av den økonomiske situasjonen ved Klinisk institutt 1 og Klinisk 
institutt 2. 


 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar sak om Budsjett 2014 – momenter og tidsplan til orientering. 
2. Fakultetsstyret forelegges en sak i møte 11.12.2013, med forslag til prinsippvedtak som 


legges til grunn i budsjettfordelingen for 2014. 
3. Fakultetsstyret utsetter behandlingen av budsjettfordelingen til 29.1.2014. 


 
 
 


11.11.2013 Ørjan Hauge 
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UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 


FAKULTETSSTYRET 
 


INNKALLES TIL MØTE 
 


Onsdag 20. november 2013 kl. 13.15 
 


 


Møtested: 


Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 


 
 


Sak I  Godkjenning av innkalling og saksliste 


   


Sak II Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 23.10.2013, vedl.    


   


Sak III  Fullmaktssaker – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 12.11.2013, vedl. (ePhorte 13/8701)   


 


Sak 101/13  Fritak fra verv som fakultetsstyremedlem - Inge Fristad 


Saksforelegg av 08.11.2013, vedl. (ePhorte 13/8776)          


 


Sak 102/13 Budsjett 2014 – momenter og tidsplan   
  Saksforelegg av 11.11.2013 vedl. (ePhorte 13/7076)    


 


Sak 103/13  Økonomirapport pr. oktober 2013 
 Saksforelegg ettersendes.         


  







 


Sak 104/13 Bemanning og økonomi – Orienteringssak       


  Saksforelegg av 13.11.2013, vedl. (ePhorte 13/12452)    


 


Sak 105/13 Oppnevning av styre for ulike fond og legater ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet  
  Saksforelegg av 12.11.2013, vedl. (ePhorte 09/7497)   
 


Sak 106/13 Opprykk til professor etter kompetanse - Tre søknader innen 


fagområdet biokjemi/molekylærbiologi - Oppnevning av 


bedømmelseskomité  
  Saksforelegg av 05.11.2013, vedl. (ePhorte 13/10473, 13/10475 og 13/10476)  


 


Sak 107/13 Opprykk til professor etter kompetanse – Søknadsrunden 2013 i 


fagområdet medisinsk statistikk - Oppnevning av 


bedømmelseskomité  
  Saksforelegg av 06.11.2013, vedl. (ePhorte 13/10591)   


  


Sak 108/13 Tilsetting uten ytterligere utlysning – Fast stilling som 


førsteamanuensis, Institutt for biomedisin – Unntatt offentlighet jf. 


offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 06.11.2013, vedl. (ePhorte 11/13232)  


  


Sak IV Orienteringssaker 
  Saksforelegg av 13.11.2013 vedl. (ePhorte 13/8701)    


  


Sak V Eventuelt 
 


 


Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 


 


Randi Holmås, telefon 55 58 89 69, e-post: randi.holmas@mofa.uib.no 


 
ePhorte: 13/308 – 13.11.2013/raho 



mailto:randi.holmas@mofa.uib.no






 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:   Styresak IV 


 
Sak nr.13/8701  Møte: 20.11.2013 


 
 
Orienteringssaker: 
  


a) Referat fra møte i Utvidet studieledelse av 02.10.2013, vedl.  
b) Årshjul for fakultetsstyret høst 2013, vedl.  
c) Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til styret ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet, vedl. (ePhorte 13/8776) 
d) Visedekaner for utdanning - arbeidsdeling 
e) Forslag til statsbudsjettet for 2015, vedl. (ePhorte 13/11603) 
f) Oppnevning av Likestillingskomiteen ved UiB 2013-2017, vedl. (ePhorte 13/11482) 
g) Dekanen orienterer  


 
 
 
opppdatert 14.11.2013/raho     
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


 
MØTE I UTVIDET STUDIELEDELSE - REFERAT 
Onsdag 2. oktober 2013 


Kl. 13.15 – 15.20 


Sted: Styrerommet, 4. etg Armauer Hansens hus 


Tilstede: Arne Tjølsen, Morten Berge, Ann-Kathrin Johansson, Bente Moen, Alice Kvåle, 
Gottfried Greve, Marit Bakke, Eva Gerdts, Jarle Rørvik, Anders Bærheim, Vilde Skodvin, 
Anders Refsum (vara), Lone Holst, Jutta Dierkes, Kristin Walter (referent).  


Forfall/ikke tilstede: Aslak Aslaksen, Espen Hartveit, Eivind Valestrand, Wubalem Kassahun 
 


 
SAK 9   NOKUT-besøket ved UiB- status 


  Lone Holst ga en kort orientering om farmasi sine møtepunkt med 
   NOKUT som ble gjennomført i dagene 12. – 13. september.  


    
   UiB venter en tilbakemelding fra komiteen, denne har foreløpig ikke 
   kommet.  
   
 
SAK 10  Opprettelse av felles utdanningsråd mellom MOF-UiB og Helse  
   Bergen – jfr. styresak 76/13 i fakultetsstyret 18.09.13 
 


Saken ble vedtatt i fakultetsstyremøtet 18.09.13 og skal nå i oktober 
 vedtas i Helse Bergen. Etter dette kan rådet etableres og avholde et 


første møte. 
 


Innspill fra studieledelsen: Det vil være vesentlig med 
vedtaksmyndighet for at saker skal få innvirkning.  
Hva med relasjonene som ligger utenfor Bergen (Førde, Stavanger, 
Haugesund)? – de ivaretas lettere på instituttnivå. Samarbeid med 
Sykehusapotekene Vest? Dette ivaretas av instituttnivået i det daglige. 
 
Studieledelsen ser at det vil virke positivt for samarbeidet på 
undervisningssiden at universitetet tar over spesialistutdanningen. Det 
er ønske om å få en mer forpliktende avtale for samarbeid mellom 
institusjonene (noe mer enn rammeavtalen slik den foreligger pr i dag). 
 


 
SAK 11 Digitalisering av undervisning og vurdering – status for 


oppfølging av prosjektet DigUiB  
Drøfting av aktivitet innen e-læring ved MOF, relatert til brev fra 
fakultetet som nylig er sendt til instituttene (datert 25.09.13) om 
nasjonal e-læringsportal. Det bes i brevet også om en kontaktperson 
ved hvert institutt. 







 
Hvilke tiltak bør vi ha ved MOF i tilknytning til e-læringsportalen: 
- aktuelt med en redaksjonskomite for å kvalitetssikre innholdet? 
 
UiO har bygget opp et miljø for e-læring ved fakultetet, og dette 
fremmer kompetanse. Hvordan skal vi ved MOF få motivert den 
enkelte medarbeider?  
  
Det er ønske om å få tilgang til kompetanse som kan støtte fagmiljøene 
for å digitalisere undervisningen. Interessen er der, men det trengs 
drahjelp for å komme i gang. Dette tilbudet må komme på plass, enten 
fra DigUiB eller lokalt? 
 
Viktig å synliggjøre at digitalisering er et av flere verktøy for å fremme 
god undervisning.   
 
Som styringsredskap må vi se e-læring i sammenheng med hva som 
gir uttelling i undervisningsregnskapet. Aktuelt å revidere faktor for 
forelesning, og få inn faktorer for digitalisering?  
 
Arne informerte om nytt angående digital eksamen ved UiB – nå har  
det kommet funksjonalitet for at studentene kan bruke sine egne pc’er 
ved eksamensavvikling, dette kommer det nærmere informasjon om. 
Farmasi har ønsket å gjennomføre digital eksamen, men da med bruk 
av nettbaserte ressurser under eksamen. Saken må følges opp videre. 
 
Aktuell konferanse i Bergen 13. – 14. november «Digital vurdering og 
eksamen i søkelyset», et samarbeid mellom UiB, Norgesuniversitetet 
og UHR sin ekspertgruppe: 
http://www.uib.no/ua/ressurser/diguib/digital-vurdering-og-eksamen-i-sokelyset 


 
SAK 12  Ny studieplan i medisin – videre fremdrift og prosjektgruppe 
   Fremdriften er forsinket, og i styresak 18.9 (sak 73/13) ble det fremlagt  
   en revidert plan for arbeidet, med planlagt oppstart for første kull  
   høsten 2015. 
 


Det blir en ordning med to visedekaner for utdanning fremover, og 
 Arne vil gå inn som prosjektleder for ny studieplan i medisin i tillegg til å 
 fungere som visedekan for medisin. 


 
Innspill om at planleggingen av studieplanen må kobles tettere med 
spesialistutdanningen i medisin. Den må også få et tydeligere 
perspektiv på internasjonalisering. 


    
    
SAK 13  Programutvalgsseminar ved MOF våren 2014 


Det årlige seminaret for programutvalg og studieledelse planlegges for 
våren (datoforslag 4.- 5. februar): Det ble drøftet flere forslag til aktuelle 
tema for seminaret: 
 
- digitalisering (lavterskel-brukerstøtte). Praktisk perspektiv; hvordan  
lage digital eksamen, hvordan lage en videosnutt? 


   - læringspunkter fra NOKUT-rapporten som er ventet 
   - vurderingsformer, en gjennomgang av ulike typer vurdering 







- kompetansenivå for lærere/faste vitenskapelige ansatte ved MOF, 
pedagogisk kompetanse utover den faste introduksjonspakken. Hva er 
godt nok nivå, hva er ønsket oppfølging? «Faculty development» 


   - enkle grep for å aktivisere studentene i undervisningen (store/små 
   grupper) 
   - samarbeid med Helse Bergen om kompetanseheving 
   - integrasjon av ferdighetstrening i medisinstudiet 
    


Det er ønsket at pedagog som snarlig tilsettes ved MOF – ved Enhet  
for læring - deltar i seminaret (stillingen er i prosess).  


 
 
Eventuelt 
 
 Mastergradsuttelling – masterprosjekter i ernæring er tidligere  


gitt driftsmidler fra institutt på inntil kr. 20 000, men dette har nå 
falt vekk.  Hvordan gis dette ved de andre instituttene? Dette 
må drøftes med de ulike instituttlederne for å få en felles 
praksis – uavhengig av institutt.   


 
 Masteremne i statistikk – HELSTA, hvorfor ble ikke human 


ernæring invitert inn, hvorfor passer ikke alle program inn i 
opplegget? Dette må undersøkes nærmere og drøftes på neste 
møte for programutvalgslederne. 


 
 Drøfting av forumet for utvidet studieledelse, hvordan skal 


møteformen være? Satse på mer drøfting, mindre informasjon.  
 
 


Orienteringer 
- Søknad fra MOF til Program for evaluering og kvalitetsutvikling 


(PEK) for 2014 
- Status opptak 
- Høring – forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven 
- Høring om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 
- Faglig-pedagogisk dag ved UiB 07.02.14 
- Alumnivirksomhet ved UiB 2013/14 


 
 
 
 


Arne Tjølsen 
Visedekan utdanning 
     Kristin Walter 
     Fungerende seksjonsleder 







uib.no 


Vår 2013
18.sep


23.okt


20.nov


11.des


Høst 2013 Styresaker O-saker 


Sept
. 


• Fullmaktssaker 
• Budsjett 2014 – faglige planer 
• Økonomirapport. pr. august 
• Prolongering av prodekan og visedekan  
• Handlingsplaner- toårsoppsummering 
• Opptakstall  
• Oppnevning av representanter til Tilsettingsrådet 
• Opprettelse av felles Utdanningsråd for MOF-UiB og HUS 
• Oppnevning av ny programsensor internasjonal helse/oral 


sciences 
• Oppnevning av programutvalgsledere studie (oppfølging av 


sak 13/53)  
• Studieplan for medisin – endring av fremdriftsplan 
• Ny PhD-forskrift ved UiB 
• Tilsettinger/utlysninger  


• Referater (REK-VEST; Utvidet 
forskningsledelse; Utvidet studieledelse; 
Nasjonalt dekanmøte) 


• Tildeling av initieringsmidler/ 
alumnusvirksomhet 


• Tilsyn Dyreavdelingen 
• Studieplan medisin, status 
• Oversikt over fakultetsstyre- og 


instituttrådsmedlemmer 
• Kreerte dr.grader  
• Søren Falchs seniorpris  
• Priser utdelt av MOF  
• Vikarmidler til hovedtillitsvalgte 
• Støtte til likestillingstiltak 
• Årshjul for Fakultetsstyret høst 2013 


Okt. • Forslag til møteplan våren 2014 
• Oppnevning av prodekan og visedekaner 
• Økonomirapport pr. september 
• Bemanning og økonomi  
• Studieplan i farmasi - oppnevning av prosjektgruppe og 


mandat  
• Status SFI-prosess – oktober 2013  
• Rutiner for forlengelse av bistillinger  
• Oppnevning av bedømmelseskomité - Opprykk til professor 


etter kompetanse 
• Opprykk til professor etter kompetanse (søknadsrunden 


2013) (2 saker)  


• Referater 
• Årshjul for Fakultetsstyret - høst 2013 
• Organisasjonskart, norsk og engelsk 
• Medlemmer til Tilsettingsrådet – perioden 


2013-17 
• Rapportering til DBH 
• Oppnevning av styrerepresentant til Kavli 


forskningssenter  
• Informasjon NIFU – september 2013   
• Dekan orienterer 


Nov. • Fritak fra verv som fakultetsstyremedlem  
• Budsjett 2014 – momenter og tidsplan 
• Økonomirapport pr. oktober  
• Bemanning og økonomi – orienteringssak  
• Oppnevning av styre for ulike fond og legater  
• Oppnevning av bedømmelseskomitéer - Opprykk til 


professor etter kompetanse  
• Tilsetting uten ytterligere utlysning  


• Referat 
• Årshjul for Fakultetsstyret - høst 2013 
• Oppnevning av eksternt medlem og 


varamedlem til styret 
• Visedekaner for utdanning – arbeidsdeling  
• Forslag til statsbudsjettet for 2015 
• Oppnevning av Likestillingskomitéen ved 


UiB 2013-2017  


Des. • Budsjettsak: Fordeling 2014 
• Tekniske tjenester, Framtidens fakultet 
• Kjernefasiliteter – status 
• Rullering av strategiplan fra 2015 
• Helseforskningslov – status ved fakultetet 


• Referater 
• Årshjul for Fakultetsstyret - høst 2013 
• Undervisningsregnskap 
• Måling rekrutteringsprosesser 
 


Fakultetsstyresaker MOF årshjul 2013 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 14. november 2013 











Visedekaner for utdanning, Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvarsområder 
 


Det medisinsk-odontologiske fakultet har fra 23.10.2013 to visedekaner for utdanning: 


• Visedekan for medisinutdanning  
• Visedekan for master-/og bachelorutdanninger 


De to visedekanene skal arbeide tett sammen og begge skal kunne representere fakultetets 
utdanningsvirksomhet både innenfor fakultetet, ved UiB og utad. Generelt skal de to ivareta 
gjensidig vararepresentasjon der fakultetet skal representeres ved sin visedekan for 
utdanning. 


Fast representant i Utdanningsutvalget ved Universitetet i Bergen er visedekan for 
medisinutdanning. Visedekan for master-/og bachelorutdanninger er fast vararepresentant. 


Visedekan for medisinutdanning er fakultetets representant i «Nasjonale utdanningsmøter i 
medisin», som er utdanningsrådet for UHR-strukturen «Dekanmøtet i medisin». Tilsvarende 
er visedekan for master-/og bachelorutdanninger fakultetets representant i UHR-strukturene 
for odontologiske fag. 


Visedekanene deltar begge i fakultetets ledergruppe. Visedekanene deltar begge i møter i 
fakultetets Studieledelse, og avgjør møteledelsen seg imellom. 


Begge visedekanene er faste observatører i Fakultetsstyret. 


Visedekanene har faste møtepunkter med fakultetets administrative studieledelse; leder for 
fakultetets studieseksjon. 


For arbeidsoppgaver relatert til arbeidet med de enkelte studieprogrammene, vises til 
mandater for programutvalgene og fakultetets regelverk. For arbeid med saker som gjelder 
enkelte studenter, enkelte emner, eksamener eller undervisningsopplegg, eller enkelte 
studieprogrammer, vil programtilhørigheten avgjøre hvilken av visedekanene som er 
ansvarlig. 


Ved tvil om fordeling av oppgaver og ansvarsområder avgjør dekan. 


Visedekan for medisinutdanning 


- Skal på vegne av dekan ha overordnet ansvar for arbeidet i følgende programutvalg: 
o Programutvalg for medisinstudiet. 
o Programutvalg for erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring 


og helseøkonomi. 
o Programutvalg for legers videre- og etterutdanning 
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Visedekan for master-/og bachelorutdanninger 


- Skal på vegne av dekan ha overordnet ansvar for arbeidet i følgende programutvalg: 
o Programutvalg for odontologiske fag 
o Programutvalg for ernæring 
o Programutvalg for internasjonal helse/oral sciences 
o Programutvalg for master i helsefag 
o Programutvalg for medisinsk biologi 
o Programutvalg for farmasi 


 


 


 


 


29.10.2013 Arne Tjølsen, Inge Fristad 
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Oppnevning av Likestillingskomiteen ved UiB 2013-2017 
 


Med utgangspunkt i forslag fra fakultetene, Studentparlamentet og organisasjonene 


oppnevnes følgende personer som medlemmer og varamedlemmer i Likestillingskomiteen 


for perioden 1.8.2013-31.7.2017:  


 


Medlem Varamedlem 


Professor Jutta Dierkes,  


Klinisk institutt 1 


Professor Dag Ø. Endsjø, Institutt for arkeologi, 


historie, kultur- og religionsvitenskap 


Førsteamanuensis Helge Molde 


Institutt for klinisk psykologi 


Førsteamanuensis Atle Møen 


Sosiologisk institutt 


Førsteamanuensis Christian Franklin 


Det juridiske fakultet 


 


Førsteamanuensis Hanne Marie Johansen 


SKOK 


 


Professor Antonella Zanna Munthe-Kaas 


Matematisk institutt 


 


Seniorkonsulent Yngve Brynjulfsen 


Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sekr. 


 


Førstekonsulent Linn Aarvik 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Konsulent Helga Maria Meling 


Institutt for samfunnspsykologi 


Førsteamanuensis Randi Barndon, Institutt for 


arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 


 


Student Erlend Sand  


Student Mari Helliesen  


 


Komiteen velger selv leder for to år. Studentene oppnevnes for ett år. Stipendiater og 


varamedlem for studentene og fakultetene vil bli oppnevnt så snart forslag foreligger. 


Universitetets likestillingsrådgiver ved Personal- og organisasjonsavdelingen er sekretær for 


komiteen. Mandatet for komiteen vedlegges. Sekretariatet vil innkalle til et snarlig og 


konstituerende møte.  


 


Lykke til med arbeidet i Likestillingskomiteen! 


 


 


 


Dag Rune Olsen 


rektor Kari Tove Elvbakken 


 universitetsdirektør 


Nyoppnevnte medlemmer og varamedlemmer 
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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
              Delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
Arkivkode:   Styresak III 


 
Sak nr. 13/8701  Møte: 20.11.13 


 
 
 
 
Fullmaktssaker: 
 
 


 


A)  Tilsettingsråd/sommerfullmaktssaker  


 
B)  Dr. grader 
 
C)  Høringer  
 
   


 


 


 
 
 
 
 
 
13.11.2013/raho  
 







Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 20. november 2013 
 


Sak 151/13   
Utlysning – 2. gangs utlysing av stilling som postdoktor i nevrovitenskap for en 
periode på tre (3) år (eksternt finansiert NFR) ved Institutt for biomedisin – 
SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2013/8900 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut på nytt 100 
% midlertidig stilling som postdoktor for en periode på tre (3) år. Stillingen er finansiert 
av Norges Forskningsråd og knyttet til prosjektet «Decoding Synaptic Memory with 
TimeSTAMP». 


2. En forutsetter at stillingen er fullfinansiert av bidragsyter. 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende standard for 


utlysning. 
 
 
 
Sak 153/13   
Utlysing av postdoktor ved Klinisk institutt 2 – SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2013/11343 
 
 Vedtak:  
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 
mellombels 100 % stilling som postdoktor ved Klinisk institutt 2, for ein periode på tre (3) år. 
Stillinga er knytt til prosjektet “Epimutasjoner som risikofaktorer for kreftutvikling”.  


2. Stillinga er finansiert av Kreftforeningen.  
 
 
Sak 154/13   
Tilsetting - midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin 
(dermatovenerologi) i 4 år ved Klinisk institutt 1 – SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2012/11173 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
  
 
 
Sak 156/13   
Utlysing av mellombels professor II/førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin 
(endokrinologi) i 4 år ved Klinisk institutt 2 – SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2013/11625 
 
Vedtak: 


1.  Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske  fakultet tilrår at det vert 


lyst ut ei mellombels stilling som professor I l/førsteamanuensis (20% 


bistilling) i medisin (endokrinologi)  for fire (4) år. Stillinga er knytt til 







hovudstilling ved Endokrinologisk  seksjon, Medisinsk avdeling ved 


Haukeland universitetssjukehus. 


2.  Stillinga inngår i grunnbevilgninga  til Klinisk institutt 2. 
 
 
 
Sak 157/13  
Utlysing av mellombels stilling som postdoktor (4 år) ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin – SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2013/11566 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut ei 


mellombels 100 % stilling som postdoktor for ein periode på fire (4) år. Stillinga er 
knytt til Senter for framifrå forsking, Centre for Intervention Science in Maternal and 
Child Health (CISMAC) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, finansiert 
av UiB. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 158/13  
Forlengelse av tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II (20 
%) i medisin (nefrologi) eksternt finansiert ved Klinisk institutt 1 
 
2012/6681 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 159/13  
Utlysing av 2 x 20 % bistillingar som førsteamanuensis/universitetslektor i medisin 
(pediatri) ved K2 – SOMMARFULLMAKTSSAK 


2013/11589 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tilrår at det vert lyst ut 2 x 20 


% bistilling som førsteamanuensis/universitetslektor i medisin (pediatri) ved Klinisk 
institutt 2. Arbeidsstad er Stavanger universitetssjukehus og stillingane er knytt til 
hovudstilling ved SUS. Tilsetjingsperioden er fire (4) år og finansiert av annuum. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing 
og stillingsomtale. 


 
 
Sak 160/13  
Tilsetting etter utlysning – forsker (50 % midlertidig) for en periode på 18 måneder 
(eksternt finansiert NFR) ved Institutt for biomedisin - SOMMERFULLMAKTSSAK 


2013/8901 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 







Sak 161/13  
Tilsetjing etter utlysing, 20 % mellombels stilling som forskar, eksternt finansiert, ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin – SOMMARFULLMAKTSSAK 


2013/6924 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
Sak 162/13  
Tilsetjing etter utlysing, Postdoktor ved SFF/CCBIO, Klinisk institutt - 
SOMMARFULLMAKTSSAK 


2013/4556 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 


 
 
Sak 163/13  
Tilsetjing etter utlysing, Postdoktor ved SFF/CCBIO, Klinisk institutt 1 -  
SOMMARFULLMAKTSSAK 


2013/4560 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2013 - per 1. november 2013
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder Kommentar


1 Aadland Eli Kristin K2 Ingvild Eide Graff
Bjørn Liaset, Gunnar Mellgren, Asle Holthe,
Helene Jacques


2 Aakre Inger IGS Sigrun Henjum Tor A Strand
3 Aasebø Elise IBM Frode Berven Frode Selheim
4 Al-Ashtal Amin Mohsen S. IKO Ann-katrin Gerd Johansson Omar Ridwaan
5 Alizadeh Gharaei Maryam IKO Inge Fristad Kamal Mustafa, Ying Xue
6 Aubi Oscar IBM Aurora Martinez Jarl Underhaug
7 Balafkan Novin K1 Laurence Bindoff Janniche Torsvik, Charalampos Tzoulis
8 Beisland Elisabeth K1 Hans Jørgen Aarstad August Magnar Bakke
9 Berge Karin Goplerud IKO Marit O. Skeie Margrethe Vika, maren Gry L. Agdal


10 Birungi Nancy IKO Anne Nordrehaug Åstrøm Lars Thore Fadnes
11 Bjørnevik Kjetil Lauvland IGS Trond Riise Kjell-Morten Myhr, Maura Pugliatti
12 Blume Jörn IGS Thorkild Tylleskär Siri Wang
13 Buanes Eirik Alnes K1 Jon-Kenneth Heltne Anne Berit Guttormsen
14 Brodwall Kristoffer Myrstad IGS Nina Øyen Gottfried Greve, Stein Emil Vollset
15 Carlsen Siri IGS Sverre Sandberg Lasse Gøransson, Torild Skrivarhaug
16 Chinkumba Jobiba Joe H. IGS Bjarne Robberstad Gaute Torsvik
17 Danielsson Kim Christian K1 Nils Erik Gilhus Ingrid Borthen
18 Davies Richard Allan K2 Silke Appel Roland Jonsson, Petra Vogelsang
19 Engen Caroline Benedicte K2 Bjørn Tore Gjertsen Emmet McCormack, Øystein Bruserud
20 Fathpour Pakzad Ashraf IBM Clive Bramham Karin Wibrand
21 Fosse Anette IGS Margrethe Schaufel Sabine Ruths


22 Fritze Friederike K1 Dag Årsland Bettina Husebø, Uwe Ehrt, Nils Erik Gilhus
Mulig cotutelle med KI,
 fordeling 50/50


23 Førde Hilde Elise S. IBM Per Øyvind Enger Paal-Henning Pedersen
24 Gari Taye IGS Bernt Lindtjørn Wakari Deressa
25 Gjerde Gudveig Cecilie IKO Kamal Mustafa Trond Inge Berge, Annika Rosen
26 Gjessing Hanne K2 Jutta Dierkes Anette H. Ranhoff, Oddrun A. Gudbrandsen
27 Gjøtterud Tone Elise Gjøtterud K1 Anders Lund Ole Bernt Fasmer, Børge Sivertsen
28 Grytaas Marianne Aardal K2 Kristian Løvås Eystein S. Husebye, Hrafnkell Thordarson
29 Guldbrandsen Astrid IBM Frode Berven Ann Cathrine Kroksveen, Harald Barsnes
30 Gülcan Ferda IKO Anne Nordrehaug Åstrøm Kristin Klock, Gunnar Ekback
31 Hansen Jannicke Slettli K2 Ingrid Smith Stig Harthug
32 Hermansen Erland K1 Kari Indrekvam Christian Hellum







33 Hossain MD. Jubayer A. IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig
34 Hovda Ole Andreas K1 Kerstin von Plessen Maj-Britt Posserud
35 Husby Thomas K1 Hans Flaatten Reidar Kvåle
36 Ibrahim Mohamed IKO Mihaela Roxana Cimpan Kamal Mustafa
37 Inderhaug Eivind K1 Eirik Solheim Allan Larsen
38 Jacob Havjin K2 Olav Dahl Øystein Fluge
39 Jansen Kristian IGS Sabine Ruths Margrethe Schaufel
40 Katiray Leila IGS Thorkild Tylleskär Karen Marie Moland
41 Katle Elin-Johanne K1 Sverre Steinsvåg Jan Gunnar Hatlebakk, Roald Omdal
42 Koch Anne Mette K2 Stig Harthug Rebecca Cox, Roy Miodini Nilsen


43 Lebedev Alexander K1 Dag Aarsland
NE Gilhus, Mona Beyer, Arvid Lundervold, 
Eric Westman


44 Leta Tesfaye Hordofa K1 Ove Furnes Stein Håkon Låstad Lygre
45 Lilleeng Bård Flattun K1 Jan Petter Larsen Espen Dietrichs
46 Lindemark Frode IGS Kjell Arne Johansson Ole F. Norheim, Reidar Kvåle
47 Liu Hengshuo IBM Donald Gullberg Rolf K. Reed
48 Lund Agnethe K2 Torvid Kiserud Cathrine Ebbing, Jørg Kessler
49 Lundemoen Steinar K1 Paul J.A. Husby Ketil Grong, Venny Lise Kvalheim


50 Memirie Solomon T. IGS Kjell Arne Johansson
Ole F. Norheim, Carol Levin, Stephane 
Verguet


51 Mohamed Ali Hiba IKO Marit O. Skeie Ellen Bergreen, Sharafeldin Manal Mustafa
52 Murugan Erusapp Pugazendhi IBM Donald Gullberg Helge Wiig
53 Muwonge Haruna IBM Marit Bakke Stein Ove Døskeland
54 Nacu Aliona K1 Lars Thomassen Halvor Næss


55 Najmi Laeya Abdoli K2 Pål R. Njølstad
Stefan Johansson, Anders Molven, Bente
Johansson


56 Nigatu Amare Workiye IGS Bente Moen Magne Bråtveit
57 Omsland Maria K2 Bjørn Tore Gjertsen Vibeke Andresen, Hans-Hermann Gerdes
58 Opheim Elin Netland K1 Tor Audun Hervig Knut Liseth
59 Pettersen Ina Katrine N. IBM Karl Johan Tronstad Laurence Bindoff
60 Ramsvik Marie Sannes K2 Bodil Bjørndal Inge Bruheim, Rolf K. Berge
61 Raspotnig Margrethe K1 Anette Storstein Christian Vedeler
62 Reve Anne Kristin K1 Ola Wiig Lars B. Engesæter, Lars Fosse
63 Rutagwera David Gatsinzi IGS Thorkild Tylleskär Jean-Pierre Molés, Edouard Tuaillon
64 Saeed Sahrai K2 Eva Gerdts Ulrike Waje-Andreassen, Knut Matre
65 Sand Kristoffer Evebø K2 Astrid Olsnes Øystein Bruserud







66 Senkoro Kesheni Paulo IGS Ole Frithjof Norheim Kjell Arne Johansson
67 Sinkeviciuté Igné K1 Erik Johnsen Kenneth Hugdahl
68 Skodvin Brita K2 Ingrid Smith Stig Harthug
69 Skogseth Ragnhild K1 Dag Årsland Nils Erik Gilhus, Tormod Fladby
70 Stanisavljevic Luka K2 Olav Dahl Karl Søndenaa, Mette Pernille Myklebust
71 Strøm Gro Elizabeth Ann K2 Bjørn Blomberg Nina Langeland
72 Some Nagaonle Eric IGS Thorkild Tylleskär Ingunn Engebretsen
73 Sulo Enxhela IGS Grethe Tell Ottar Nygård, Stein Emil Vollset
74 Tronstad Rune Rose K2 Torunn Fiskerstrand Tom H Karlsen, Edda Olafsdottir, Per Knappskog
75 Veddegjærde Kari-Elise Frøystad K2 Ingvard Wilhelmsen Børge Sivertsen
76 Vikøren Linn Anja Slåke K2 Oddrun Gudbrandsen Gunnar Mellgren, Jutta Dierkes
77 Wathle Gaute Kjellevold K1 Ingfrid Haldorsen Pål R. Njølstad
78 Yaping Huaiyang K2 Karl Henning Kalland Xisong Ke, Anne Margrethe Øyan
79 Ytterdahl Siren Irene K2 Knut Øymar Arnfinn Sundsfjord
80 Zhou Yifan IBM Margaret Lin Veruki Espen Hartveit
81 Zhu Huaiyang IBM Rolf Bjerkvig Jian Wang


82 Østerhus Ragnhild Djønne K1 Dag Aarsland
Svein R. Kjosavik, Corinna Vossius, Arvid 
Rongve


83 Østhus Arild Andre K1 Hans Jørgen Aarstad Anne Kari H. Aarstad, Jan Olofsson
84 Åsrud Kathrine Siversten IBM Marit Bakke Stein Ove Døskeland


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 13
KI1 24
KI2 22
IGS 17
IKO 8
Sum 84







Kreerte doktorgradskandidater 2013 - per 1. november 2013
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas


1 PHDMD Allouni Zouhir Ekeland IKO Mihaela Roxana Cimpan Nils Roar Gjerdet, Paul Johan Høl 28.06.13.
2 PHDMD Ansteinsson Vibeke Elise IKO Nils Roar Gjerdet Jan Tore Samuelsen, Jon E. Dahl 20.09.13.
3 PHDMD Berle Magnus Foldal K2 Rune J. Ulvik Frode Berven, Christian Helland 03.05.13.
4 PHDMD Birkeland Even K2 Helga Salvesen Camilla Krakstad 20.09.13.
5 PHDMD Brunner Iris Charlotte IGS Liv Inger Strand Jan Sture Skouen 17.12.12.
6 PHDMD Byamugisha Robert IGS Thorkild Tylleskär Anne N. Åstrøm, James Tumwine 24.09.13.
7 PHDMD Chillo Pilly Mussa K2 Eva Gerdts 15.02.13.
8 PHDMD Christensen Monika Hege K2 Ernst A. Lien Bjørg Almås, Gunnar Mellgren 22.02.13.
9 PHDMD Dale Håvard K1 Lars B. Engesæter Birgitte Espehaug, Leiv I. Havelin 08.02.13.


10 PHDMD Diallo Abdoulaye Hama IGS Thorkild Tylleskär 07.12.12.
11 PHDMD Ebbesen Marit Helen IGS Steinar Hunskår Kristian Midthjell, Yngvild Skåtun 01.02.13.
12 PHDMD Engelsen Agnete Svendsen Tenfjord IBM Martha Enger Rolf Bjerkvig 16.05.13.
13 PHDMD Feng Weiwei K1 Jan Baak 24.06.13.
14 PHDMD Fismen Lise K2 Asbjørn Svardal Rune Djurhuus 18.10.13.
15 PHDMD Fredly Hanne Kristin K2 Øystein Bruserud Bjørn Tore Gjertsen 18.01.13.
16 PHDMD Gammon Luke K1 Anne Chr. Johannessen Daniela-Elena Costea, Ian Macenzie 13.12.12.
17 PHDMD Gavasso Sonia K1 Christian Vedeler Kjell-Morten Myhr 19.03.13.
18 PHDMD Glomsaker Tom Birger K1 Jon Arne Søreide Lars Aabakken 21.03.13.
19 PHDMD Gregersen Kine K1 Gülen Arslan Lied A. Berstad, L. Frøyland, J. Valeur 08.03.13.
20 PHDMD Grimstad Tore Bjørn K1 Trygve Hausken Rolf K. Berge, Roald Omdal 01.03.13.
21 PHDMD Haslene-Hox Hanne IBM Helge Wiig Helga Salvesen 11.09.13.
22 PHDMD Haugland Trude Elisabeth IGS Morten Vatn Rolv Terje Lie, Astrid Wahl 12.06.13.
23 PHDMD Haugstvedt Anne IGS Berit Rokne Frode Thuen, Marit Graue 10.12.12.
24 PHDMD Haukenes Inger IGS John Gunnar Mæland Arnstein Mykletun, Trond Riise 05.04.13.
25 PHDMD Hellesøy Monica IBM James Lorens 28.05.13.
26 PHDMD Hellvard Annelie K2 Piotr Mydel Roland Jonsson 28.06.13.
27 PHDMD Hetlevik Øystein IGS Sturla Gjesdal Kjell Haug 11.04.13.
28 PHDMD Hjelle Sigrun Margrethe K2 Bjørn Tore Gjertsen Frode Berven 25.01.13.
29 PHDMD Hirth Asle K2 Gottfried Greve Eva Gerdts, Ansgar Berg 21.02.13.
30 PHDMD Hoem Dag K1 Anders Molven Asgaut Viste 13.03.13.
31 PHDMD Hole Kristine K2 Jan Erik Varhaug John R. Lillehaug, Thomas Arnesen 06.09.13.







32 PHDMD Høyer Ellen IGS Liv Inger Strand Johan Stanghelle, Rolf Moe-Nilssen 19.04.13.
33 PHDMD Ibrahim Mohammad Madani IBM Lise Madsen Livar Frøyland, Bente E. Thorstensen 19.12.12.
34 PHDMD Joensen Jon IGS Jan Magnus Bjordal 15.08.13.
35 PHDMD Johansen Ingrid Hjulstad IGS Steinar Hunskår Benedicte Carlsen, Tone Morken 19.06.13.
36 PHDMD Jonasson Christian K1 Jan Gunnar Hatlebakk Trygve Hausken 18.06.13.
37 PHDMD Jonsdottir Kristin K1 Emilius Janssen Johannes Peter A. Baak 08.03.13.
38 PHDMD Kahabuka Catherine IGS Sven G. Hinderaker Gunnar Kvåle, Karen M. Moland 15.04.13.
39 PHDMD Kayeyi Nkomba IGS Ingvild Sandøy Knut Fylkesnes, Sizyia Seter 07.05.13.
40 PHDMD Kristoffersen Ann-Helen IGS Sverre Sandberg Geir Thue 27.09.13.
41 PHDMD Laborie Lene Bjerke K1 Karen Rosendahl Lars B. Engesæter 20.09.13.
42 PHDMD Ladstein Rita K1 Lars A. Akslen Ingeborg M. Bachmann 01.02.13.
43 PHDMD Landaas Elisabeth T. IBM Jan Haavik Andreas Reif, Stefan Johansson 30.08.13.
44 PHDMD Lehmann Trude Gundersen K1 Lars B. Engesæter Karen Rosendahl 18.01.13.
45 PHDMD Leon Ricardo A. De la Fuente K2 Dennis Nilsen Augusto Torino 30.05.13.
46 PHDMD Liang Xiao K1 Daniela-Elena Costea Anne Chr. Johannessen 18.06.13.
47 PHDMD Logallo Nicola K1 Lars Thomassen David Russell 07.12.12.
48 PHDMD Loha Shumbullo Eskindir IGS Bernt Lindtjørn 03.09.13.


49 PHDMD Losnegård Are IBM Arvid Lundervold
Ludvig Paul Muren, Antonalla 
Zanna Munthe-Kaas 13.08.13.


50 PHDMD Lunde Torleif Markussen IGS Bernt Lindtjørn Asgeir Sorteberg 19.08.13.
51 PHDMD Macsali Ferenc K2 Francisco Gomez Real Cecilie Svanes, Ernst Omenaas 04.06.13.
52 PHDMD Markhus Carl-Erik Nordvik IBM Helge Wiig 07.01.13.
53 PHDMD Masumo Ray Mrisho IKO Anne N. Åstrøm Asgeir Bårdsen 12.09.13.
54 PHDMD Matre Kjell K1 Jonas Fevang Leif Ivar Havelin 19.04.13.
55 PHDMD Mmbaga Blandina Theophil IGS Anne Kjersti Daltveit G. Kvåle, G Kibiki, R. Olomi, RT Lie 26.04.13.
56 PHDMD Mbawalla Hawa Shariff IKO Anne N. Åstrøm Joyce-Rose Masalu 01.03.13.
57 PHDMD Meling Terje K1 Kjetil Søreide Astvaldur Arthursson 07.03.13.
58 PHDMD Moen Christian Arvei K2 Knut Matre Ketil grong 29.05.13.
59 PHDMD Myklebust Mette Pernille K2 Olav Dahl Øystein Fluge 10.12.12.
60 PHDMD Møllerløkken Ole Jacob IGS Bente E. Moen Nils Magerøy 18.03.13.
61 PHDMD Nedrebø Bjørn Steinar O. K1 Hartwig Kørner Kjetil Søreide, Jon Arne Søreide 05.04.13.
62 PHDMD Nikolaisen Julie IBM Karl Johan Tronstad James Lorens, Werner Koopman 20.12.12.
63 PHDMD Nilsson Linn Iren Hodneland IBM Karl Johan Tronstad James Lorens 08.02.13.







64 PHDMD Nygård Gyrid IBM Frode Selheim Lars Herfindal 13.09.13.
65 PHDMD Nylund Kim K2 Trygve Hausken Odd Helge Gilja, Svein Ødegaard 18.01.13.
66 PHDMD Odberg Morten Duus K1 Irene Elgen Astri Lundervold, Karen Rosendahl 14.02.13.
67 PHDMD Ottersen Trygve IGS Ole F. Norheim 26.04.13.
68 PHDMD Poli Aurélie IBM Martha Enger Jacques Zimmer, Rolf Bjerkvig 19.06.13.
69 PHDMD Qu Yi K2 Karl Henning Kalland Ann M. Øyane, Xisong Ke 29.05.13.
70 PHDMD Raddum Aase Merethe IBM Anni Vedeler Lars A. Akslen 21.06.13.
71 PHDMD Reksten Tove Ragna K1 Karl A. Brokstad Malin Jonsson 21.12.12.
72 PHDMD Sakwari Gloria IGS Bente E. Moen Magne Bråtveit 27.09.13.
73 PHDMD Sande Ragnar Kvie K2 Torvid Kiserud Knut Matre 17.06.13.
74 PHDMD Sandvik Lene Frøyen K2 Silke Appel Roland Jonsson, Arvid Nilsen 26.09.13.
75 PHDMD Sandvik Miriam Kristine K1 Bjørn Egil Vikse Einar Svarstad 24.05.13.
76 PHDMD Saxvig Ingvild West IGS Bjørn Bjorvatn Inger H Nordhus, Ståle Pallesen 30.04.13.
77 PHDMD Schmidt Malte K1 Karl Søndenaa Geir Egil Eide 07.12.12.
78 PHDMD SiripornmongcoTaweeporn IBM Clive Bramham Karin Wibrand, Vidar Steen 23.08.13.
79 PHDMD Skavland Jørn K2 Bjørn Tore Gjertsen Øystein Bruserud 30.08.13.
80 PHDMD Strand Elin K2 Ottar Nygård Rolf K. Berge 26.06.13.
81 PHDMD Skjevik Åge Aleksander IBM Knut Teigen Henning Lygre 23.01.13.
82 PHDMD Sylte Marit Sverresdotter K2 Bjørn Bolann Tore Wentzel-Larsen 27.05.13.
83 PHDMD Torsvik Anja IBM Rolf Bjerkvig Per Eystein Lønning 07.12.12.
84 PHDMD Tveit Tor Oddbjørn K1 Jan Henrik Rosland 18.04.13.
85 PHDMD Tøndel Camilla K1 Einar Svarstad Bjørn Egil Vikse 05.04.13.
86 PHDMD Vilhjalmsson Vilhjalmur Helgi IKO Asgeir Bårdsen Kristin Klock 11.01.13.
87 PHDMD Volchenkov Roman K2 Silke Appel Roland Jonsson, Torbjørn Hansen 26.06.13.
88 PHDMD Wagner Marek IBM Rolf Bjerkvig Hans Petter Eikesdal, Helge Wiig 28.08.13.
89 PHDMD Wergeland Stig K1 Lars Bø Kjell-Morten Myhr 11.01.13.
90 PHDMD Wik Elisabeth K2 Helga Salvesen Lars A. Akslen 30.09.13.


IBM 16
IKO 5
K1 25
K2 23
IGS 21
Totalt 90
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Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 2020 - 
uttalelse fra Det medisinsk-odontologiske fakultet  


 
Det vises til brev datert 9.9.2013 hvor det inviteres til kommentarer til planen ”Forvaltning og 
utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 2020”.  
 
Planen gir en grundig beskrivelse av UiBs arealsituasjon med historikk og beskrivelse av 
muligheter for utvikling av bygg og setter følgende mål for framtidig arealutvikling: 
 


«Universitetets bygg og arealer skal fremme UiB som et internasjonalt anerkjent 
forskningsuniversitet gjennom følgende hovedmål: 
 


1.  Bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse virksomhetens 
primæroppgaver 
og fremmer, kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede. 


2. UiB skal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som styrker fakultetenes 
kjerneområder 
3. Bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet er en 
del av Bergen by.» 


 
Fakultetet gir sin tilslutning til overordnede mål og prinsipper for arbeidet med forvaltning og 
utvikling av arealene, samt planens overordnede tiltak for å nå disse målene. 
 
 
Fakultetets planer fram mot 2020 
Kvalitet innen forskning og undervisning setter økte krav til arealer som kan bidra til å 
fremme gode vilkår for primæroppgavene og som fremmer gode arbeids- og utviklings-
betingelser for alle ansatte. Arealene må være fleksible og gi muligheter for god og framtids-
rettet infrastruktur for å rekruttere de beste forskerne og gjøre fakultetet til en attraktiv 
samarbeidspartner internasjonalt.  
 
Det er videre helt nødvendig at fakultetet til enhver tid har tilpassede arealer som kan ivareta 
behov knyttet til avansert laboratorieforskning, drift av forskningsutstyr, bl.a. organisert i 
kjernefasiliteter, en internasjonalt akkreditert dyreavdeling, samt større og mindre registre og 
biobanker. Det må også legges til rette for at nye senterdannelser, f.eks. Sentre for 
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fremragende forskning (SFF) og KG Jebsen-sentre, får tjenlige arealer. I tråd med fakultetets 
strategi, vil det være et mål å utvikle arealer som kan ta opp i seg behovet for samarbeid på 
tvers av forskningsgrupper, fakulteter og andre institusjoner. Videre er tilgang på nye arealer 
i Haukelandsområdet viktig, og god dialog mellom UiB og Haukeland universitetssykehus 
ved felles arealplanlegging helt avgjørende. Det vil videre være et mål for fakultetet å 
planlegge utvikling av arealer på en slik måte at det sikres god driftsøkonomi og at utleie til 
eksterne samarbeidspartnere tas med i fremtidige planer.  
 
Fakultetet vil i tiden fremover også prioritere å styrke forskningsmiljøenes innovasjons-
virksomhet og mener det er avgjørende at det i samarbeid med andre deler av UiB legges til 
rette for inkubatorvirksomhet i nærhet til våre forskningsmiljøer. Bl.a. har fakultetets 
grupperinger i den pågående søknadsrunden til Forskningsrådet utlysning av sentre for 
forskningsdrevet innovasjon (SFI) kompetanse og behov som fakultetet ønsker å utvikle i en 
forskningspark på Årstadvollen. 
 
I tillegg må det være tilpassede og store nok auditorier og undervisningsarealer for å 
rekruttere dyktige og motiverte studenter innen fakultetets mange fagområder. 
 
 
Kommentarer til forslag til vurderinger og prioriteringer   


Planen redegjør for kjernebygg og andre arealer, samt fakultetets arealmessige utfordringer. 
Vi vil som innspill til UiBs plan for forvaltning og utvikling av arealer fram mot 2020 fokusere 
på følgende utfordringer:  
  


 Arealer til Sentre for fremragende forskning  


 Rehabilitering av gammelt odontologibygg (GOB) 


 Nybygg på Årstadvollen på P-plass foran Alrek. 


 Utbygging av Bygg for biologiske basalfag med nye etasjer (BBB) 


 Ombygging/rehabilitering av Overlege Danielsens hus (ODH) 


 Ferdigstilling av Armauer Hansens Hus (AHH) 


 Barne- og ungdomssenteret (BUSP) som bygges i regi av Helse Bergen 
 
 
 
Arealer til sentre for fremragende forskning 
Det vises til UiBs allokering av midler til hensiktsmessige arealer for de to eksisterende 
sentre for fremragende forskning (CCBIO og CISMAC). Fakultetet imøteser ferdigstilling av 
arealene så snart som mulig. 
 
 
Gammelt odontologibygg 
Fakultetet anser det som svært viktig at UiB nå igangsetter planer for rehabilitering av GOB, 
Årstadveien 17. UiBs leieavtale med Entra for Kalfarveien 31 utløper 2015, og Institutt for 
global helse og samfunnsmedisin, Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister og Uni 
Helse skal flytte fra lokalene i Kalfarveien 31 til GOB.  I tillegg utredes det i disse dager hvilke 
andre av fakultetets fagmiljøer, samt eksterne samarbeidspartnere som kan lokaliseres i 
GOB. Det er viktig at arealene tilpasses oppgavene og utnyttes på en arealeffektiv måte, slik 
at rehabiliteringsprosjektet blir vellykket og legger til rette for en sunn fremtidig driftsøkonomi.  
 
 
Nybygg på Årstadvollen på P-plass foran Alrek 
Fakultetet har tett samarbeid med Det psykologiske fakultet og er kjent med at det er 
ønskelig med økte arealer for klinisk psykologi på campus Haukeland/Årstadvollen. Dette vil 
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kunne gi samlokalisering av fagmiljøer og styrking av Det psykologiske fakultetets 
kjerneområder og muligheter for en felles og tidsmessig lokalisering av undervisnings-
klinikkene i klinisk psykologi og nevropsykologi.  Årstadvoll-området vil da ha en samling av 
all klinikkvirksomheten som UiB har ansvar for, og det kan legges opp til gode, felles 
parkeringsmuligheter for pasientene. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har behov for arealer som kan gi plass for innovasjons-
virksomhet og inkubatormiljøer. Dette er spesielt aktuelt i forhold til fakultetets SFF-er, andre 
sterke forskningsmiljøer med innovative forskningsideer og for flere SFI-miljø ved UiB.  
 
Registerforskning og forskning på biologiske markører vil være et viktig ekspansjonsfelt for 
fakultetet fremover, og i den forbindelse vil det være behov for at UiB har arealer til sikker 
oppbevaring i biobanker av blodprøver og annet forskningsmateriale. Samlet vil et slikt bygg 
kunne danne en viktig del i etableringen av en forskningspark, der det også kan bli rom for 
samling av eksternt finansierte forskningssentre. 
 
 
Bygg for biologiske basalfag 
Helsedirektoratet foretar en gjennomgang av legenes spesialistutdanning, der universitetene 
skal ha en mer framtredende rolle enn i dagens spesialistutdanning. Universitetets rolle vil 
kreve økt areal, med et læringssenter for spesialistutdanningen som inkluderer et ferdighets-
laboratorium. Det planlagte ferdighetssenteret i Sentralblokken på Haukeland som sykehuset 
har satt av arealer for, og som planlegges i samarbeid med MOF, vil kun dekke behovet for 
ferdighetstrening i grunnutdanningene våre. Arealer til spesialistutdanningen må derfor 
planlegges i tillegg til dette, og påbygging av BBB peker seg ut som særlig egnet til dette 
formålet. Det er også behov for økt auditoriekapasitet i Haukelandsområdet, dette vil kunne 
planlegges integrert med planene for spesialistutdanningen. 
 
Fakultetet viser også til innspill til UiBs budsjett 2015, med økt opptak til medisinstudiet på 50 
studieplasser. Det vil være mulig å øke opptaket med 10 studenter i 2014, og øke dette 
videre til 50 i 2015. En økning på 50 studieplasser forutsetter fullt ut finansierte studieplasser, 
og en slik kapasitetsøkning vil kreve oppgradering av bygningsmessig infrastruktur som kan 
realiseres i BB-bygget med to nye etasjer slik det foreligger godkjenning for. 
 


Det er videre betydelig etterspørsel etter farmasøyter. Det medisinsk-odontologiske fakultet 
har i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet studieprogram i farmasi 
med 24 studieplasser. Farmasistudiet ved UiB er i dag svært anerkjent blant både arbeids-
givere og studenter, og studiet har de siste årene hatt den høyeste opptaksgrensen blant 
farmasistudiene i Norge. UiB vil kunne øke utdanningskapasiteten i farmasi med 10 studie-
plasser til totalt 34 studieplasser. Dette forutsetter fullfinansiering av studieplassene og vil 
medføre økt arealbehov som laboratorie- og undervisningsrom. 


 
 
Overlege Danielsens Hus  
Det er svært positivt at Overlege Danielsens hus (ODH) 4. etasje rehabiliteres og at 
fasaderehabilitering og nytt ventilasjonsanlegg er tatt med som prioriterte tiltak.  
 
Fakultetet har under etablering en utprøvingsenhet for friske frivillige der det kan 
gjennomføres folkehelsestudier og populasjonsstudier, bl. a. med tilknytning til registre og 
biobanker. Utprøvingsenheten vil være et samarbeidsprosjekt sammen med Helse Bergen 
etter samme retningslinjer som er benyttet ved drift av fakultetets kjernefasiliteter. 
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Det er identifisert lokaler i Overlege Danielsens Hus som kan tas i bruk allerede i 2013 for 
forskere som gjennomfører utprøvinger, samtidig som etableringen av en permanent 
utprøvingsenhet for friske friville utredes. Her kan det bli aktuelt med fortsatt plassering i 
Overlege Danielsens Hus eller alternativt i GOB. 
 
Det er utarbeidet en foreløpig skisse over arealtyper, utstyr og personell som det vil være 
nødvendig å ha ved etablering av en permanent utprøvingsenhet – i dette inngår bl.a. 
spesialrom som undersøkelsesrom, treningsrom og mulighet for fysisk tester m.v. Det er 
også nødvendig med parkeringsareal for pasienter/ friske frivillige, jfr. beskrivelse av nybygg 
på P-plass.   
 
Det er viktig at hele bygget ODH blir rehabilitert. Dette gjelder ikke minst studentlokalene i 
underetasjen, jfr. omtalen av studentarealet «Overlegen» under. 
 
 
Armauer Hansens Hus  
Fakultetsledelsen og fakultetsadministrasjonen har fått gode lokaler og representative 
møtelokaler i 4. etasje, samt arealer for Regional komite og møtearealer i sidefløyen, 2 
etasje. 
 
Lesesalene og studentarealene som er ferdig rehabilitert har god standard. For at 
infrastrukturen for studentarbeidsplassene i AHH skal bli fullgod, må den gamle vaktmester-
boligen oppgraderes slik det er prosjektert.  
 
Det et stort behov for å få auditoriet i Armauer Hansens Hus klargjort for bruk. Fakultetet har 
foretatt en innbetaling på dette prosjektet, men er avhengig av at prosjektet ferdigstilles slik 
at auditoriet kan tas i bruk så snart som mulig. 
 
Dyrestallen i AHH benyttes i dag til lager, men dette arealet er strategisk viktig for fakultetet. 
 
 
Barne- og ungdomssenteret (BUSP) 
I første byggetrinn av BUSP er UiBs areal ivaretatt i samsvar med avtaler og plan. Det meste 
av UiB-arealene ved Kvinneklinikken (obstetrikk/gynekologi) vedtatt flyttet til andre 
byggetrinn av BUSP. UiBs auditorium på dagens Kvinneklinikk planlegges ikke flyttet ut av 
dette bygget.  
 
 
Vurdering av behovet for og forslag til eventuelle endringer i de arealene som stilles til 
rådighet for studentorganisasjoner, generelt og for hvert fakultet 
Studentlokalene «Overlegen» i ODH har et helt klart behov for oppgradering for å sikre at 
arealet er egnet for bruk av en større studentgruppe. Forslaget til oppgradering som er 
utarbeidet av EIA er tilfredsstillende, og vi må finne kostnadseffektive løsninger som gjør at 
dette kan gjennomføres. Oppgraderingen inkluderer også lokaler og lagerplass for 
studentorganisasjonene.  Fakultetet har ikke funnet andre løsninger for felles sosiale 
studentlokaler etter at ”Munnhulen” i GOB ble stengt av, og det svært viktig for studentenes 
totale læringsmiljø at det finnes gode studentlokaler i ODH.  
 
Oppgradering av studentlokaler i ODH dekker ikke totalbehovet for hele studentgruppen vi 
har på campus Haukeland/Årstadvollen, og det er behov for oppgradering av de lokalene i 
studenthuset Gade (”Gamle Gade”).  
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I tilknytning til etasjen med studentarbeidsplasser i AHH, må prosjektet i den gamle 
vaktmesterboligen med kontorer for studentorganisasjoner fullføres. Det vurderes som 
avgjørende for et helhetlig tilbud til studentene på Haukeland å få på plass planene som er 
skissert for studentorganisasjonene her. 
 


 


Vennlig hilsen 


 


Nina Langeland 


dekan Inger Hjeldnes Senneseth 


 kst. fakultetsdirektør 
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Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 2020 –
Invitasjon til kommentarer


Det vises til vedtak i universitetsstyret, sak 47/13 og til brev datert 25.06.13.


Vedlagte utkast: «Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 
2020» ble lagt fram for styret i møtet 20.06.13. Styret tok redegjørelsen til orientering og det 
legges opp til behandling av planen etter en høringsprosess. 


Som kjent ligger det et omfattende arbeid bak det utkastet som nå sendes ut. En gruppe, 
under ledelse av professor Normann Andersen ga grundige kommentarer til et tidligere 
utkast, disse er innarbeidet i det vedlagte. Viktige momenter og vurderinger fra en utredning 
om studentarbeidsplasser i 2011 er også innarbeidet. 


Med dette sendes utkastet til høring til fakultetene, museet, universitetsbiblioteket og til 
studentene med frist for å komme med kommentarer innen 1. november. Parallelt med 
høringsprosessen vil Eiendomsavdelingen arbeide med kvalitetssikring og oppdatering av 
konkrete opplysninger, blant annet noen historiske data. 


Vi ber om kommentarer til hele dokumentet. Dokumentets siste del (fra side 28) har forslag til 
vurderinger og prioriteringer som det er spesielt ønskelig å få kommentarer til. Vi ber også 
om vurderinger av behovet for og forslag til eventuelle endringer i de arealene som stilles til 
rådighet for studentorganisasjonene, generelt og for hvert fakultet (jf. side 23). 


Dag Rune Olsen
rektor Kari Tove Elvbakken


universitetsdirektør
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Innledning 
Foreliggende plandokument skal legge grunnlag for forvaltning og utvikling av arealer, 
vedlikehold og investeringer, samt utvikling av universitetsområdene ved Universitetet i Bergen 
fram mot 2020.  
 
I mars 2010 ble Eiendomsavdelingen bedt om å utarbeide utkast til arealplan for universitetet. I 
arbeidet ble fakultetene, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og de administrative 
avdelingene om noen vurderinger. Alle enheter har vurdert egen arealsituasjon, lokalisering, 
fremtidige ønsker og behov for areal, sammen med behov for rehabilitering og nybygg. 
Kommentarer fra enhetene er inkludert i framstillingen. Rambøll Norge AS har beskrevet 
reguleringsstatus og utbyggingspotensial.  
 
Eiendomsavdelingens utkast til arealplan ble ferdigstilt våren 2011.  
 
For å sikre en grundig drøfting av utkastet, ble det nedsatt en bredt sammensatt gruppe i august 
2011. Gruppen ble ledet av visedekan Normann Andersen ved Det psykologiske fakultet. 
Gruppen besto av: 
  


Visedekan Norman Anderssen, Det psykologiske fakultet, leder 
Eiendomsdirektør Even Berge  
Student Livar Bergheim  
Student Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth  
Assisterende fakultetsdirektør Kari Fuglseth, Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Fakultetsdirektør Nina Mevold, Det medisinsk odontologiske fakultet 
Visedekan Jan Oldervoll, Det humanistiske fakultet  
Dekan Dag Rune Olsen, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet  
Assisterende fakultetsdirektør Henning Simonsen, Det juridiske fakultet  
Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt 


 
Petter Bomann-Larsen (Økonomiavdelingen) var sekretær,  
Ove Botnevik (Eiendomsavdelingen) var observatør.  
 


Gruppen fikk følgende mandat: 
 


Gruppen bes om å vurdere forslaget til arealplan og drøfte konsekvenser og prinsipper 
av forslaget. Arbeidsgruppen bes også og med utgangspunkt i fakultetenes vurderinger, 
gi en anbefaling om prioritering av arealbruk som inkluderer studentarbeidsplasser og 
undervisningsrom. 


 
Arbeidsgruppen leverte sin rapport i januar 2012. Gruppen kommenterte alle kapitlene i utkastet 
til arealplan (jf. rapport 27.01.12). I det videre arbeidet med forslaget til arealplan er 
kommentarene fra arbeidsgruppen forsøkt innarbeidet.  
 
Riksrevisjonen gjennomførte en større og sammenlignende undersøkelse av eiendomsdrift og 
forvaltning i 2011/2012. Rapporten fra Riksrevisjonen forelå i oktober 2012. I prosessen hadde 
Riksrevisjonen lagt fram resultater fra undersøkelsen for Kunnskapsdepartementet og UiB fått 
anledning til å kommentere resultatene fra undersøkelsen. Undersøkelsen sammenlignet 
eiendomsdriften blant høyskoler og universiteter som leier av Statsbygg og eiendomsdrift hos 
universiteter og andre institusjoner som eier bygningsmassen sin selv. UiB var ikke gjenstand for 
en grundig gjennomgang i undersøkelsen. Det var en grunn til at UiB valgte å be Multiconsult 
gjøre en benchmarking av sentrale parameter ved UiB, sammenlignet med institusjonene som 
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ble undersøkt av Riksrevisjonen. Riksrevisjonens undersøkelse og undersøkelsen ved UiB er 
lagt fram og diskutert i sak 9/13 for universitetsstyret.   
 
Rammer for arbeidet med arealplanen 
Universitetets strategi 2011-2015 understreker faglig kvalitet som rettesnor for prioriteringer. 
Strategien har følgende mål for universitetet som organisasjon og arbeidsplass (side 15):  
 


"Universitetet i Bergen vil ha høy kompetanse, godt samspill mellom faglige, 
administrative og tekniske ansatte og effektive arbeidsprosesser for å nå universitetets 
felles mål".  


 
For å nå dette målet prioriteres: 
 
• å ivareta universitetets miljøansvar gjennom klare mål for miljøarbeidet og med sterk 


oppmerksomhet om HMS, universell utforming og godt vedlikeholdte bygninger og uteareal 
• å utvikle en moderne digital infrastruktur for utdanning, forskning og administrasjon der IKT-


løsningene er velfungerende, brukervennlige og trygge" 
 
Parallelt med arbeidet med arealplanen vurderte en arbeidsgruppe behov og prioriteringer av 
studentarbeidsplasser. Gruppen leverte sin innstilling: ”Studentarbeidsplasser ved Universitetet i 
Bergen – utforming, dimensjonering og fremtidige behov” i april 2011.  
 
Innstillingen vektla «at gode studentarbeidsplasser og et aktivt og inkluderende læringsmiljø er 
en viktig forutsetning for å oppnå UiBs målsettinger» (side 21). Innstillingen trekker frem sosiale 
arenaer, fleksibilitet, faglig og sosial tilhørighet og campusorientering som sentrale prinsipper for 
studentarbeidsplasser. Innstillingen foreslår tiltak med arealmessige konsekvenser:  
 


• Å etablere fakultetscampuser slik at studentarbeidsplasser inngår i et faglig og sosialt 
relevant miljø  


• Å samlokalisere studentarbeidsplasser for bachelorstudenter med masterstudenter 
• Å etablere et prinsipp om flerbruk av rom slik at de med letthet kan brukes til 


studentarbeidsplasser 
• Å bygge ut tilfredsstillende infrastruktur for studentarbeidsplasser som for eksempel 


trådløse nettverk og tilstrekkelig med strømuttak 
 
Universitetsstyret vedtok Tiltaksplan for det ytre miljø 2010–2011 i desember 2009. Innsats for 
redusert bruk av energi, miljøvenning innkjøp og transport og reduksjon i omfanget av avfall ble 
prioritert. Revidert tiltaksplan for det ytre miljø for 2012-2015 ble vedtatt i universitetsstyret i sak 
85/12. Målet er at universitetet skal redusere miljøbelastningen med 20 % innen 2020.  
 
Alle elementene i tiltaksplanen vil ha følger for utforming av bygg (energi, avfall, innkjøp) og har 
betydning for utforming og vedlikehold av bygninger. Et eksempel er reduksjonen i antallet 
parkeringsplasser og tilrettelegging for økt bruk av sykkel til og fra arbeid. Fra 1. september 
2012 ble antallet parkeringsplasser redusert med 30%.  
 
Det systematiske miljøarbeidet koordineres fra Eiendomsavdelingen, som har miljøkoordinator. 
HMS-seksjonen bidrar i arbeidet, og det er kontaktpersoner ved fakultetene. For ytterligere å 
styrke innsatsen skal samspillet med studentene og deres organisasjoner styrkes og med de 
fagmiljøene som har miljø som fagområde inviteres med. Samarbeidet med byen og regionens 
myndigheter vil fortsatt prioriteres.  
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Dette dokumentet omfatter følgende:  
 Mål og prinsipper for arealbruk 
 Generelle beskrivelser av bygningsmasse eid og disponert av universitetet  
 Beskrivelse av bruken av arealer  
 Arealmessige utfordringer  
 Om igangsatte og planlagte byggeprosjekter og utbyggingspotensialet for eiendom 
 Forslag til prioriteringer fram mot 2020 


 
Dokumentet munner ut i forslag til tiltak i forvaltningen av arealer fram mot 2020 og prioriteringer 
av tiltak for å fremme universitetets hovedmål for forskning og utdanning, på en måte som 
ivaretar hensynene i miljøpolitikken og universitetets rolle som partner for byutviklingen i Bergen. 
 
Universitetet i Bergen eier de fleste av bygningene som huser universitetets virksomhet, det 
samme gjør de store norske universitetene og noen vitenskapelige høyskoler. Åtte av 
institusjonene innenfor høyere utdanning har samme fullmakter og kalles ofte selvforvaltende 
institusjoner. I nevnte undersøkelse fra Riksrevisjonen, er status og ulike trekk ved forvaltningen 
av eiendomsmassen blant de selvforvaltende institusjonene og universiteter og høyskoler som 
leier lokaler fra Statsbygg sammenlignet.  
 
Universitetet eier på vegne av staten. Premissene for forvaltningen av eiendommene er gitt av 
Kunnskapsdepartementet i fullmakter som klargjøres i de årlige tildelingsbrevene.  
 
I tillegg til departementets fullmakter, gir andre dokumenter viktige rammer og mål for bygninger 
og forvaltning av arealer for universitetet. Landsverneplanen for statlige kulturhistoriske bygg 
innenfor ulike forvaltningsområder, som helseinstitusjoner og eiendommer innenfor arbeidsfeltet 
for Kunnskapsdepartementet er viktig, blant annet sammen med kravet om at alle offentlige 
bygninger skal være universelt utforming innen 2025. 
 
Mål og prinsipper for arealbruk 
Arbeidsgruppa foreslo mål for arbeidet med arealer. Disse målformuleringene er tatt inn i 
dokumentet og har vært premisser for arbeidet med videreutvikling og ferdigstilling.  
 
Universitetets bygg og arealer skal fremme UiB som et internasjonalt anerkjent 
forskningsuniversitet gjennom følgende: 
 


1. Bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse virksomhetens primæroppgaver 
og fremmer kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede 


2. UiB skal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som bidrar til å styrke fakultetenes 
kjerneområder 


3. Bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet er en del av 
Bergen by 


 
Mer om målet om at bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse universitetets 
primæroppgaver og fremmer kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede 
Bygninger og arealer er en viktig ramme for aktivitetene som foregår i og ved universitetet. Det 
er viktig å legge vekt på at de fysiske rammene som bygningene er, skal stimulere studenter og 
ansatte til gode faglige aktiviteter og samspill.  
 
Et viktig prinsipp er å sikre nødvendig infrastruktur som bibliotek, laboratorier og IKT for å ivareta 
universitetets kjernevirksomhet. En annen sentral forutsetning for forskning og utdanning er å 
sikre gode møteplasser. Arbeidsgruppa viste til at dette ikke alltid er tilfelle og tok til orde for å 
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prioritere etableringen av møteplasser for samspill og samarbeid. Hvert fakultet bør ha konkrete 
plasser som kan være faglige og sosiale knutepunkter. 
   
Mer om målet om at UiB skal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som styrker fakultetenes 
kjerneområder 
I dag er en rekke universitetsbygninger konsentrert i områder for hvert fakultet. For eksempel er 
Det humanistiske fakultet og Det juridiske fakultet lokalisert i nordenden av Nygårdshøyden, Det 
matematisk- naturvitenskapelige fakultet har de fleste av sine bygninger i den sørlige delen av 
Nygårdshøyden og på Marineholmen. Det medisinsk- odontologiske fakultet er lokalisert på 
Haukelandsområdet. Arbeidsgruppa ga uttrykk for at dette prinsippet fungerer godt og at det 
innebærer fysisk nærhet som er stimulerende for studenter og ansatte. Ansatte og studenter fra 
samme fag og på tvers av fag møtes på spisesteder, vrimleareal, kontorer, undervisningsrom, 
bibliotek og studentlokaler. Arbeidsgruppa anbefalte å tilstrebe videre organisering av 
bygningsmassen i fakultetsområder. Det ble understreket som viktig med sentrale knutepunkt.  
 
Innstillingen om studentarbeidsplasser anbefalte å vektlegge fakultetscampusorganisering der 
det er mulig, samt at studentarbeidsplasser for bachelorstudenter blir lokalisert nært eller i 
fakultetenes kjerneområder. 
 
Bygninger og arealer kan utnyttes bedre dersom de er mer tilrettelagt for flerbruk og fleksibilitet. 
Å ivareta hensynet til flerbruk og fleksibilitet vil gjøre det mulig å endre bruken av lokaler i takt 
med endrede forskningsbehov og endringer i utdannings- og undervisningsformer. Fleksible 
arealer gjelder utforming av studentarbeidsplasser og studentlokaler, de ansattes arbeidsplasser 
og undervisningsrom. Fleksibilitet gjelder i utgangspunktet også laboratorier.   
 
Mer om målet om at bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet 
er en del av Bergen by 
Universitetet er integrert i Bergen sentrum. Universitetet eier mange bygninger, noen er 
verneverdige og studentene er viktige i byen. Universitetet, med bygninger og mennesker og 
følgeaktiviteter (som uteliv) representerer fysisk tilstedeværelse i sentrum. Det er daglig og 
kontinuerlig samhandling mellom UiB og Bergen by. UiB bidrar til et levende sentrum med aktiv 
bruk av kommunikasjon, med bygg med fasader i byrommet og et levende universitetsområde, 
hele døgnet.         
 
Potensialet for å utvikle samarbeid om arealer, bygninger og aktiviteter med andre aktører i byen 
er stort. Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Helse Bergen og ulike kulturinstitusjoner 
er viktige samarbeidspartnere. Samarbeid og samspill om bruk av arealer og planlegging av 
byen og byrommene, vil være viktige møtepunkter mellom aktørene. 
 
Å arbeide eller studere ved UiB innebærer å ha sitt daglige virke i et byuniversitet, det preger 
dagliglivet i undervisningsrommene, på arbeidsplassene og forholdet til omgivelsene. Forholdet 
til samfunnet rundt vises i en konkret sammenheng i samspillet om og i de fysiske omgivelsene 
og hvordan disse planlegges og utformes.  
 
Om universitetets bygningsmasse 
Hovedprinsippet for bygninger og eiendommer er at universitetene eier bygningene på vegne av 
staten. Dette prinsippet gjelder for universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, samt for NTNU. 
Universitetets bygningshistorie er en refleksjon av universitetets historie, den gir uttrykk for 
etablering og vekst. Generelt er bygningene ved UiB en kombinasjon av viktige historiske 
bygninger, bygninger som er planlagt og bygd for undervisning og forskning ved universitetet og 
bygninger som er bygd for andre formål, men som er gjort om til universitetsbruk.  
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Det er den monumentale museumsbygningen som på mange måter representerer et startpunkt 
for universitetets bygninger om rom. Fra 1840-årene startet Bergen Museums bestyrelse 
planleggingen av en museumsbygning på Nygårdshøyden, den stod ferdig i 1865, den var et 
landemerke og et monument, og var ganske alene på Nygårdshøyden, hvor det vokste fram en 
ny bydel. Botanisk hage ble anlagt i 1890, i 1898 ble museumsbygningen utvidet med to fløyer.  
 
I 1913 bidro kommunen til overtakelsen av Fastings Minde, som det første skrittet i arbeidet med 
å sikre hele området for utdanning og forskning. En reguleringskonkurranse ble utlyst i 1916, og 
i 1927 sto Historisk museum ferdig. Planleggingen av Geofysisk institutt begynte da Historisk 
museum nærmet seg fullføring og ble innviet i 1931. Det ble arbeidet med planer for et bergensk 
universitet på 1920-tallet, men planene ble ikke realisert. I 1936 åpnet Norges Handelshøyskole 
og fikk stilt bygninger på Nygårdshøyden til rådighet, i Muséplass 1, som ble bygd om fra villa til 
høyskolelokaler.  
 
Etter vedtaket om å opprette Universitetet i Bergen 9. april 1946, ble det satt i gang arbeid med 
en reguleringsplan for universitetsområdene på Nygårdshøyden. Dette arbeidet tok lang tid. 
Etter forhandlinger mellom staten og Bergen kommune ble planen vedtatt i bystyret i juni 1964. 
Planen definerte universitetets utbyggingsområde med om lag 207 dekar på Nygårdshøyden og 
25 dekar på Årstadvollen. Dette dannet grunnlaget for at universitetet skulle vokse og utvikle seg 
i bysentrum. Med utgangspunkt i reguleringsplanen fikk universitetet overta en rekke leiegårder 
og villaer på Nygårdshøyden.  
 
I perioden 1946-52 ble Geofysen utvidet med fløyer som rommet Botanisk laboratorium og 
Kjemisk institutt. Innvielsen av Universitetsbiblioteket i 1961 markerte en 15 års periode hvor 
mange nye bygg ble ferdige. For Det humanistiske fakultet ble Sydenshaugen skole ombygd til 
undervisningslokaler i 1967. Det ble bygd for instituttene for matematikk og fysikk i Allegaten.  
 
Parallelt foregikk det utbygging av universitetsområdet på Årstadvollen nær Haukeland sykehus. 
Deler av medisinerutdanningen startet ved Haukeland sykehus i 1946. Universitetet fikk tilgang 
til tomter som muliggjorde prosjektering av nybygg. Det ble gitt statlig finansiering. På 1960-tallet 
ble det som i dag heter Armauer Hansens hus ferdigstilt i 1963, odontologibygget i 1962, PKI –
bygget (de prekliniske institutter) var ferdig i 1966 og Overlege Danielsens hus i 1974. I 1983 
flyttet flere av de kliniske medisinske fagmiljøene inn i sentralblokken ved Haukeland sykehus.  
 
En annen viktig milepæl var ferdigstilling av Studentsenteret i 1971 i Parkveien 1, der det hadde 
vært studenthus siden 1940. Da flyttet studentene inn i kjøpmann Oluf Bjørnseths villa og brukte 
den som studenthus. Det ble arbeidet lenge med planene for et moderne bygg for realfagene, 
etter arkitektkonkurranse vant en japansk arkitekt med et svært stort og for tiden moderne bygg, 
bygd i betong. I 1977 ble Realfagsbygget ferdigstilt, med over 40 000 kvm.  
 
I 1983 hadde universitetet 125 eiendommer på Nygårdshøyden, med et samlet areal på drøyt 
180 000 kvm. Av disse var 11 eiendommer bygd for universitetsformål eller ombygd til bruk for 
universitetet (som Sydneshaugen skole), i alt gjaldt dette vel 115.000 kvm. De øvrige 114 
bygningene på Nygårdshøyden utgjorde nesten 68 tusen kvm av bygningsmassen. De fleste 
bygningene var relativt små, mange var bygd som bolighus.  
 
Bygningssituasjonen ble utfordrende da antallet studenter økte sterkt fra slutten av 1980-tallet 
og store deler av 1990-tallet. I denne perioden var det relativ høy arbeidsledighet og lav aktivitet 
i byggenæringen. Behov for arealmessig ekspansjon ved universitetet falt sammen med økte 
bevilgninger til byggeprosjekter i regi av Statsbygg.  
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På 1990-tallet fikk universitetet rammebudsjetter, med friere adgang til å omdisponere midler til 
byggeprosjekter. En rekke byggeprosjekter ble realisert på 1990-tallet, som Lauritz Meltzers hus 
i 1993 og Jusbygget i 1994. Ulrikke Pihls hus (1990) og Bjørn Christensens Hus (1996) ble 
rehabilitert for bruk til universitetets virksomhet. 
 
Utover på 1990-tallet fremsto flere av universitetets bygg som uhensiktsmessige, særlig gjaldt 
dette odontologi- og PKI-bygget. I 2003 kunne den prekliniske virksomheten flytte til et nybygg 
for basalmedisin (BBB). I 2008 besluttet Stortinget å stille midler til rådighet for bygging av nytt 
odontologibygg. Dette fordret at PKI-bygget som var nytt på 1960-tallet måtte rives og vike plass 
for et helt nytt bygg. 
 
I 2008 ble det nye Studentsenteret ferdigstilt. I de vel 30 årene det gamle Studentsenteret 
eksisterte, ble studentmassen femdoblet. Det var behov for rehabilitering eller nybygg. Det viste 
seg ikke mulig å rehabilitere den relativt nye bygningen, og det ble besluttet å bygge nytt.  
Dagens bygg har et areal på 11 700 kvadratmeter fordelt over tre plan. 
 
I 2009 ble det ferdigstilt bygninger regi av eiendomsselskaper eid av Meltzerfondet. Når 
eiendomsselskaper bygger slike bygninger, inngås det langsiktige leiekontrakter med UiB. Slike 
leiekontrakter gir mulighet for byggelån, og det gis mulighet til (med tillatelse fra departementet) 
å bygge for universitetsformål uten at Statsbygg har fått oppdrag med å bygge på vegne av 
staten for universitetet. I 2009 ble et bygg på 5000 kvadratmeter for Institutt for biologi reist på 
Marineholmen. Prosjektet frigjorde arealer, særlig i Realfagsbygget og Geofysisk institutt. 
Utbygging av Jus II-bygget (6000 kvadratmeter) i Jekteviken muliggjorde samlokalisering av 
Christian Michelsens Institutt (CMI), UiB Global og deler av det juridiske fagmiljøet. CMI flyttet 
fra Fantoft til Nygårdshøyden og eier sin egen del av bygget.  
 
Våren 2012 var det nye odontologibygget ferdig, som det første Statsbyggfinansierte bygget på 
lang tid.  Det rommer 15 000 kvadratmeter og 260 tilsatte og 286 studenter kan ta i mot 400 
pasienter hver dag. Bygget har klinikk for Hordaland fylkeskommunes tannlegetjeneste. Armauer 
Hansens hus er rehabilitert, med arealer for fakultetssekretariatet ved Det medisinsk- 
odontologiske fakultetet og arbeidsplasser for studenter. I 2012 ble Muséplass 1 rehabilitert. 
Huset er fredet og huser universitetsledelsen, møterom og Kollegierommet.   
 
I tillegg til universitetsarealene på Årstadvollen og Haukeland, disponerer universitetet om lag 
11.000 kvm innenfor arealene ved Helse Bergen. Disponeringen av disse arealene er 
avtalefestet med utgangspunkt i de oppgavene Haukeland universitetssykehus har som 
universitetsklinikk.  
 
Universitetet leier arealer av eiendomsselskapene Nygårdshøyden Eiendom AS, Magør 
Eiendom AS og Universitetet i Bergen Eiendom AS.  Disse eiendomsselskapene har oppgaver 
knyttet til universitetets formål, det første er eid av Meltzerfondet, det andre av det første, mens 
UiB Eiendom AS er 100% eid av universitetet. UiB Eiendom AS har i hovedsak eiendom i 
bygningene i Høyteknologisenteret. Når eiendomsselskapene bygger for universitetet, skjer det 
etter avtale og med langsiktige leieavtaler som grunnlag for låneopptak. Når eiendommene er 
nedbetalte, skal eiendomsretten overføres til universitetet. I 2012 leide UiB nesten 70 tusen kvm 
og betalte 121 mill. kroner i leie og felleskostnader. Fra 2002 til 2012 ble ni prosjekter realisert 
med bruk av eiendomsselskapene, basert på låneopptak og forpliktende leieavtaler. 
 
UiB leier ut vel 14 tusen kvm til Uni Research AS, NSD og andre leietakere. Største leietaker er 
Uni Research med 4.500 kvm. Universitetets samlede leieinntekter i 2012 var 17,7 mill. kroner.  
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Beliggenhet, tilstand og egnethet 
Med store deler av universitetsområdene i sentrum av byen er universitetet en viktig i byrommet, 
og UiB- bygningene setter preg på Bergen sentrum. Universitetet vil tilrettelegge bruken av bygg 
og utendørsarealer på en måte studenter, ansatte, folk flest og beboere på Nygårdshøyden er 
tjent med. Utvikling av universitetsområdene er også utvikling av Bergen sentrum.  
 
Store deler av den opprinnelige bygningsmassen på Nygårdshøyden ble bygd mellom 1880 og 
1920 og er en blanding av villaer med arkitektonisk særpreg og stor detaljrikdom og enklere 
bygårder med variert størrelse. Mange av bygningene ble ombygd på 1950- og 1960-tallet, men 
er rehabilitert og bygd om senere. Samtidig er større kontorbygg kommet til, enten bygd eller 
bygd om for universitetsformål. En del av de gamle bygningene og mindre bygårdene er solgt, 
det har vært en konsentrasjon, med færre og større bygninger som resultat.  
 
I noen tilfeller har det vært mulig å samle aktiviteten i husklynger eller kvartal. Noen eldre bygg 
på Nygårdshøyden er blitt funksjonelle kontorbygg. Mange bygninger har teknisk standard som 
er på samme nivå som i nye kontorbygg. Likevel er det mange eldre bygninger som mangler 
heis, som mangler ventilasjon med kjøling og som ikke fyller kravene til universell utforming.  
 
Universitetsområdet på Nygårdshøyden har Nygårdsparken som nærmeste nabo. I tillegg til å 
være en park med rekreasjonsmuligheter, er parken arena for omsetning av narkotika og 
tilholdssted for narkomane. Trafikken til og fra Nygårdsparken representer i noen grad en 
sikkerhetsutfordring. Ulike tiltak er utredet og universitetsstyret har vedtatt en sikkerhetspolitikk 
som balanserer hensynet til å være et åpent universitet med trygghet for ansatte og studenter.  
 
Universitetsområdet på Årstadvollen er på mange måter helt annerledes. De fleste bygg er bygd 
for universitetsformål og for helsetjenesteformål, som laboratorier eller klinisk virksomhet. For 
universitetet er arealplaner og arealdisponeringer ved helseforetaket viktig som rammer for 
samarbeid generelt og som rammebetingelser for undervisning og forsking.  
 
Det er krevende å ha tilfredsstillende nivå for drift, vedlikehold og rehabilitering av universitetets 
sammensatte bygningsmasse. Mange av bygningene på Nygårdshøyden er bygd på slutten av 
1800-tallet for boligformål og er senere endret til bruk for universitetets formål. Flere bygninger 
er verneverdige og enkelte er fredet ved vedtak. I tilknytning til endret bruk er det gjennomført 
mange tiltak med tekniske anlegg som nye ventilasjonsanlegg, montering av heiser og 
innvendige ombygging for å gjøre bygningene bedre egnet til formålet. Utvendig er bygningene 
forsøkt vedlikeholdt slik at opprinnelig arkitektur og bygningskonstruksjon opprettholdes. Slik er 
ivaretas kravene til vern, med vindusskifte og rehabilitering av yttervegger og takkonstruksjoner.  
 
For å opprettholde tilfredsstillende standard i bygningsmassen, er det påkrevd med løpende 
vedlikehold. Å definere behov for vedlikehold og ønsket standard i bygningsmassen er ikke 
ukomplisert. Det kan settes opp ulike kriterier for ønsket tilstand. I mange tilfeller kan det være 
ønskelig å oppgradere en bygningskvalitet til en bedre standard enn det i utgangspunktet hadde, 
for eksempel slik at dagens krav blir lagt til grunn for vedlikeholdsplanen. Det kan i så fall være 
resultat av at bygningen er så forringet etter mange års begrenset vedlikehold at det ikke er 
ønskelig med fortsatt vedlikehold, eller det kan være ønskelig å endre bruken av bygningen eller 
at standarden skal heves for å tilfredsstille dagens krav.  
  
Å sikre tilfredsstillende innemiljø har vært, og er, en stor utfordring i den eldre bebyggelsen i 
Bergen. Tidligere tiders byggeskikk, sammen med bygningenes naturlige forringelse som følge 
av aldring (for flere bygninger er langt over 100 år) gir utfordringer. Manglende tetting mot 
vanninntregning i konstruksjonene gir risiko for soppdannelse og dårlig arbeidsmiljø. Dette 
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krever nøye planlegging av alle vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak slik at det unngås at utført 
arbeid må gjøres på nytt som følge av at ønsket resultat ikke oppnås. 
 
Å ta hensyn til myndighetskrav for universitetets sammensatte bygningsmasse, representerer en 
utfordring. Fredningsvedtak er uomtvistelige og må legges til grunn når nødvendige tiltak skal 
iverksettes. Det koster gjennomgående mer å vedlikeholde fredede bygninger, enn det som 
normalt vedlikehold krever. Som alternativ til vedlikehold og rehabilitering for en del av 
bygningsmassen, kan det være aktuelt med riving og nybygging, det ble konkusjonen for 
Studentsenteret og bygningen til de prekliniske instituttene på Årstadvollen. 
 
Det prioriteres vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeid for å opprettholde en så god standard for 
bygningsmassen som budsjettrammer, ønsker og krav tilsier. Noen større vedlikeholds- og 
rehabiliteringsprosjekter utføres av Statsbygg, som rehabiliteringen av monumentalbygningen 
ved Universitetsmuseet og nybygging av Studentsenteret.  
 
I den siste femårsperioden er bygningsmassen registrert og klassifisert som grunnlag for mer 
planmessig innsats for rehabilitering og vedlikehold. 
 
Staten har mange eiendommer som representerer store kulturhistoriske verdier. I St.prp.nr.1 
(2001-02) varslet regjeringen gjennomgang av statens eiendommer med sikte på å utforme en 
samlet politikk for statlige eierskap og kulturhistoriske viktige eiendommer. Det var et mål å få 
bedre oversikt over statens kulturhistoriske eiendommer, skape større helhet og sammenheng i 
ansvaret for bygningene og legge grunnlag for bedre vedlikehold. Regjeringen har besluttet at 
det skal utarbeides sektorvise landsverneplaner og forvaltningsplaner for disse eiendommene. 
 
Ved universitetet arbeides det med å følge opp landsverneplanen (LVP) for egne kulturhistoriske 
eiendommer. Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for LVP, men Riksantikvaren er godkjenner 
planen. UiB skal følge opp LVP ved utarbeidelse av forvaltningsplaner og effektuere frednings- 
og reguleringsprosesser, med utgangspunkt i forvaltningsplaner for hver enkelt kulturhistorisk 
eiendom, og det skal lages felles forvaltningsplan for grupper av bygninger. Den som forvalter 
eiendommene, har ansvaret for å utarbeide forvaltningsplanene. Forvaltningsplanen skal være 
et styringsdokument for vedlikehold, drift og tiltak i vernede og fredede bygninger.  
 
Omfanget av fredningsprosessene er noe uklart, men det er forventet at det får et omfang som 
krever ekstra ressurser. Det er forventet at det vil gis oversikt over fredede bygninger i 2013-14. 
Ved å synliggjøre og beskrive de vernede delene i og av universitetets kulturhistoriske bygninger 
med forvaltningsplaner, kan det sikres at byggenes opprinnelige karakter bevares. Planene skal 
utarbeides i samsvar med antikvariske prinsipp og inneholde retningslinjer for samarbeid med 
rette kulturmyndighet. 
 
Utearealer  
Universitetet har ansvar for store areal rundt bygningene. En vesentlig del av arealene er viktige 
byrom. Gateløp, plasser og parker er en integrert del av universitetsområdet og preger bybildet. 
Gode bygninger, kunst og kulturmiljø er også viktige elementer i formidlingen av den dannelsen 
et universitet ønsker å stå for. 
 
Både bygninger, utsmykning og utemiljø skal ivaretas. Universitetet har hatt et estetisk utvalg 
siden 1967, det fungerte sammen med et hageutvalg fra 1994. Ut fra i et ønske om å se den 
utvendige og den innvendige kunstneriske utsmykningen i sammenheng, er det etablert et nytt 
estetisk utvalg, med nytt mandat, etter vedtak i universitetsstyret i 2010. Ønsket er å ivareta et 
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mer helhetlig blikk for at universitetets lokaler og utearealer framstår på en representativ og 
ryddig måte for studenter, ansatte og byens befolkning.  
 
I de siste årene har oppgradering av parkene, strengere restriksjoner på parkering og konkrete 
tiltak for å forbedre vrimlearealene rundt viktige bygg hatt særlig prioritet. Rehabilitering av 
universitetets monumentale museumsbygning, Muséhagen og Muséplassen, samt området 
rundt HF-bygget er et løft for sentrale deler av Nygårdshøyden og gir mulighet til økt innsats på 
dette området. Noen utearealer, som utearealene mellom Fysikkbygget og Geofysisk institutt 
utbedres. For plassen bak Ulrikke Phils hus pågår prosjektering. Planlagt ferdigstilling er 2013. 
 
Kommunikasjon  
Universitetets bygninger på Nygårdshøyden, Marineholmen og Haukeland/Årstadvollen har god 
og nær tilgang til offentlig kommunikasjon. Ansatte med arbeidssted Haukeland og Årstadvollen 
vil, avhengig av bosted, kunne ha behov for overganger mellom transportmiddel. Den planlagte 
utvidelsen av bybanenettet vil være positiv for studenter og ansatte.  
 
Universitetet har organisert en egen persontransport mellom Haukelandsområdet og 
Nygårdshøyden, Campusbussen. Dette er et populært tilbud, og ruteomfanget er økt fra 2012.  
 
Etter vedtak i universitetsstyret (sak 20/11) ble antallet parkeringsplasser redusert med 30%  i 
2012. Reduksjonen av antall parkeringsplasser inngår i tiltaksplanen for grønt universitet, der ett 
av målene er å redusere bilbruken. De frigjorte arealene er omdisponert til el-bilplasser, 
sykkelparkering, beplantning og andre miljøtiltak. I 2012 ble om lag 30 av parkeringsplassene 
ved UiB reservert for el-biler. De fleste av disse plassene er utstyrt med ladestasjon. 
 
Det er utvendig sykkelparkering ved de fleste av universitetets bygninger. Dette er utvendig 
sykkelparkering som har mangelfull sikkerhet ved tyveri og hærverk. Kapasiteten for avlåste 
anlegg planlegges utvidet, både på Nygårdshøyden og Årstad. I flere parkeringsanlegg er det 
relativt enkelt å etablere avlåste parkeringsanlegg for sykkel. Det er etablert sykkelparkering ved 
HF-bygget, i garasjen i Realfagbygget og i garasjen i det nye odontologibygget. Ved Magnus 
Lagabøtes plass og ved U. Phils skole er det prosjektert for sykkelplasser.   
 
Tilgang til dusj, garderobe for dem som sykler eller løper til arbeid og studier er ikke like god for 
alle. Det finnes garderobeanlegg i noen av byggene, som ved BBB. Parallelt planlegges mindre 
garderobeanlegg i noen bygninger, hvor det er praktisk mulig uten for store kostnader. 
         
Miljøstandard          
Fra universitetet rapporteres det årlig om hvordan miljøhensyn legges til grunn for virksomheten. 
Miljøengasjementet ved UiB er synliggjort gjennom ”Tiltaksplan for det ytre miljø 2012 – 2015”.  
Tiltaksplanen har blant annet tiltak for redusert bruk av energi og redusert mengde avfall. Det er 
mål om 20% reduksjon innen 2020. 
 
Energi 
Universitetets bygningsmasse er i stor grad bygd i tider uten spesiell tanke på energibruk, og det 
er som i Norge ellers, lagt liten vekt på energisparing. Tiltaksplanen for ytre miljø forutsetter 
systematisk arbeid med å redusere energibruken. Økte energikostnader vil gjøre investeringer 
for energiøkonomisering stadig mer økonomisk lønnsomme. 
   
Alle bygninger er nå energisertifiserte, i prosessen med denne sertifiseringen inngår det å få 
oversikt over de viktigste energisparetiltakene for hver eiendom. Alle bygg skal ha system for 
energiovervåkning som gir løpende oversikt over historisk og aktuell energibruk. 
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Eiendomsavdelingen har en energiledergruppe for systematisk oppfølging av energibruk og 
mulige reduksjoner av dette. I arbeidet med energieffektivisering kreves investeringer å sikre 
varige reduksjoner i energiforbruk kommende år.  
 
Det har pågått systematisk arbeid med å erstatte bruk av fossilt brensel, og det gjenstår tre bygg 
med egne fyrkjeler. Disse planlegges erstattet av fjernvarme når mulig. Øvrig oppvarming er 
basert på fjernvarme, varme fra eget varmepumpeanlegg under Dragefjellet, basert på sjøvann, 
samt elektrisk oppvarming. I byggeprosjekter er det klare krav til energieffektive løsninger.  
 
Avfall 
Universitetet genererer store avfallsmengder. Det er gode rutiner for håndtering av farlig avfall i 
samarbeid mellom HMS-seksjonen, Eiendomsavdelingen og brukerne. I alle større bygg er det 
etablert kildesorteringssystem, med minimum sortering av forbruksavfall og papir/papp. Det 
arbeides for systematisk å redusere avfallsmengdene og samtidig øke sorteringsgraden for alt 
avfall. Tiltaksplanen for det ytre miljø gir klare føringer for dette arbeidet. 
 
Arealer ved UiB og andre universiteter   
Det er sammenheng mellom universitetenes historie og bygningshistorie. Universitetene i 
Bergen og Oslo og NTNU har mange eldre bygninger. Et universitets historie er også 
bygningenes historie. Det gir disse institusjonene særlig utfordringer med tanke på rehabilitering. 
En rivende teknologisk utvikling og rask utviklingen av laboratorier er med på å stille nye og 
komplekse krav til infrastruktur for forskning og undervisning. For å lykkes i den internasjonale 
forskningskonkurransen kreves det oppdatert og moderne infrastruktur. Gamle og lite 
hensiktsmessige bygg kan representere hemsko for forskningen og kan dessuten være lite 
effektive. Lite effektive bygninger vil gi høye kostnader per kvm. og bruker. Selv om 
arealeffektiviteten er dårlig, betyr ikke det nødvendigvis god plass for studenter og brukere. 
Gamle bygg gir mindre fleksibilitet for å endre bruk i takt med endring i aktiviteten. 
 
I Database for høyere utdanning (DBH) er det sammenlignbare tall for arealer, antall ansatte og 
studenter ved NTNU, UiB og UiO fra 2011. I tabell 1 fremgår det at NTNU og UiO disponerer 
over 560.000 kvm, mens UiB har i overkant av 370.000 kvm. Arealdataene for UiB omfatter 
arealer som disponeres av universitetet til fristasjonsformål for SiB, studentorganisasjoner og 
som leies ut til samarbeidspartnere. Sammenligningen er basert på det samlede arealet som er 
rapportert til DBH.   
 
Tabell 1 Arealer, ansatte og studenter ved NTNU, UiB og UiO høsten 2011 


 
Ansatte Studenter Areal Areal per ansatt Areal per student 


NTNU 5 133 19 626 588 921 115 30 
UiO 6 017 27 429 561 528 93 20 
UiB 3 370 13 069 376 396 112 29 
 
 
Arealer og arealbruk ved fakultetene   
Universitetets fakulteter har ulik størrelse, ulike antall studenter og ansatte, og det er forskjeller i 
arealbruk (se figur 1 i vedlegg). Mens Det juridiske fakultet disponerer 8.730 kvm (bruttoareal), 
disponerer Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet over 72.000 kvm. I tabell 2 er Det 
medisinsk- odontologiske fakultet ført opp med bruttoarealet fakultetet disponerer, knapt 45.900 
kvm. I tillegg kommer vel 11.600kvm som er leierettsarealet fakultetet disponerer ved Helse 
Bergen etter avtale om drift av universitetsklinikk.  
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Tabell 2 Arealer per fakultet november 2012  
    Brutto Nettoareal Andel fellesareal 


Det humanistiske fakultet 26 043 16 319 9 723 
Det juridiske fakultet 8 730 5 382 3 348 
Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 68 188 42 623 25 565 
Det medisinsk-odontologiske fakultet* 45 894 29 410 16 484 
Det psykologiske fakultet 12 430 7 707 4 723 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16 575 10 310 6 265 
  


    
Arealer og studenter 
Det matematisk- naturvitenskapelige (MN) og Det medisinsk- odontologiske fakultet (MO) er i en 
særstilling blant fakultetene, med stort areal til forsknings- og undervisningslaboratorier og andre 
spesielt tilrettelagte undervisningsrom. Tabell 3 gir oversikt over arealkategoriene 
studentarbeidsplasser, laboratoriearealer og undervisningsrom. For MO finnes det også arealer i 
disse kategoriene i leierettsarealet fakultetet disponerer ved Helse Bergen. Kategorien 
undervisningsrom omfatter bare arealer fakultetene administrerer og disponerer og kommer i 
tillegg til undervisningsrom som administreres av Eiendomsavdelingen, i alt 14.200 kvm.   
 
Tabell 3 student- og laboratoriearealer ved fakultetene 2012  
 
Arealer per fakultet 2012 


Areal student-
arbeids plasser 


Areal under-
visningsrom 


Laboratorie-
arealer Sum 


Det humanistiske fakultet 3 063 440  0 3 770 
Det juridiske fakultet 2 148 0 0 2 186 
Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 4 222 2 855 11 001 18 367 
Det medisinsk-odontologiske fakultet* 2 511 4 022 7 535 12 666 
Det psykologiske fakultet 793 461 515 1 781 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2 635 354 0 3 088 


 
Tabell 4 viser at fakultetenes arealbruk per student. Klart lavest arealbruk er det ved JUS, hvor 
areal per student er 4,1 kvm. Ved HF, PSYK og SV er det 7,3, 7,1 og 5,9 kvm per student. Størst 
arealbruk har MN og MO med vel 30 kvm og knapt 24 kvm pr student. Inkluderes arealene 
fakultetet disponerer ved Helse Bergen, blir arealbruken per student 30,8 kvm.  
 
Tabell 4 Antall studenter per fakultet registrert høsten 2009  


Fakultet 
Studenter 
totalt 


Lavere 
nivå 


Høyere 
nivå 


Integrert 
master/ 
profesjon 


Areal 
per 
student  


Det humanistiske fakultet 3 427 2 783 496 148 7,3 
Det juridiske fakultet 2 098 93 77 1 928 4,1 
Det matematisk-naturvitenskapelige fak 2 236 1 499 639 98 30,2 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 1 648 155 224 1 269 23,8* 
Det psykologiske fakultet 1 737 1 130 242 365 7,1 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2 786 2 146 569 71 5,9 


(Kilde DBH) * Inkluderes leierettsarealet MO disponerer av Helse Bergen, blir arealet 30,8 kvm pr. student 
 
Arealer og årsverk 
Fakultetenes relative arealmessige størrelser gjenspeiler i stor grad variasjonen i arealer per 
årsverk. Tabell 5 viser areal per årsverk (tall fra 2010). Tre fakulteter har relativt like forholdstall: 
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SV, PSYK og HF med 55,9, 57,2 og 57,7, MO har 72,7 kvm per årsverk, mens MN og JUS har 
85,2 og 86,4 kvm.  
 
Tabell 5 Areal og årsverk pr. fakultet mai 2010 


Fakultet 
Areal pr. 
fakultet % av areal 


Årsverk 
totalt 


% av 
årsverk 


Areal pr. 
årsverk  


Det humanistiske fakultet 25 172 13,9 436,3 17,2 57,7 
Det juridiske fakultet 8 610 4,7 99,7 3,9 86,4 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 67 600 37,4 793,5 31,2 85,2 
Det medisinsk-odontologiske fakultet1) 50 803 28,1 698,7 27,6 72,7 
Det psykologiske fakultet 12 252 6,8 214,1 8,4 57,2 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16 388 9,1 293,2 11,6 55,9 
SUM 180 825  2 535,2   


1) Inkluderer leierettsarealet MO disponerer av Helse Bergen 
 
Fakulteter og avdelinger  
I det følgende beskrives arealsituasjonen for fakulteter og avdelinger. Først pekes det på noen 
hovedtrekk ved arealbruken ved hvert fakultet og avdeling. Fakultetene og avdelingene ble bedt 
om å beskrive sine arealmessige utfordringer høsten 2011. Disse tilbakemeldingene er gjengitt. 
 
Det humanistiske fakultet (HF) 
I 2010 hadde HF et bruttoareal på nesten 25.200 kvm. Arealene vises i to tabeller, den første 
med kjernebygningene, den andre viser alle arealene fakultetet disponerer.  
 
Kjernebygg ved Det humanistiske fakultet       


Kjernebygg Adresse Brutto Fellesareal 
% av 


bygget 
Sydneshaugen skole Sydnesplassen 9 3067 1371 41 
HF-bygget Sydnesplassen 7 6387 2282 61 
Nygård skole Lars Hilles gt. 3 4209 1760 100 


 
To av fakultetets kjernebygg er gamle skolebygg. Nygård skole er eldst, fra 1918, og var bygd 
som folkeskole. I perioden 1985-92 ble skolen delvis ombygd for Bergen Musikkonservatorium. I 
1995 ble konservatoriet del av HF-fakultetet og fikk navnet Griegakademiet – Institutt for musikk. 
I 2009 solgte Bergen kommune Nygård skole til eiendomsselskapene ved UiB. Nygård skole 
trenger omfattende rehabilitering. 
 
Sydneshaugen skole ble bygd av Bergen kommune i 1922 som middelskole. I forbindelse med 
utbyggingen av UiB, fikk staten overta bygningen fra Bergen kommune i 1965. To år senere, i 
1967, stod HF- bygget ferdig. HF-bygget er stort og en spesiell og typisk 1960-talls bygning. Det 
er gangbro mellom Sydneshaugen skole og HF-bygget, sammen er bygningene kjerneområde 
for HF. Skoleplassen og plassen mellom bygningene ble pusset opp og stod ferdig i 2012.  
  
HF- fakultetet overtok arealer etter Det psykologiske fakultetet i Sydneskvartalet, Øisteins gate 
1-3 og Sydnesplassen 12/13 i 1996, da Det psykologiske fakultet flyttet inn i Christies gate 12.  
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Arealer ved Det humanistiske fakultet       


Navn Huseier Brutto Fellesareal 
% av 


bygget 
H. Sheteligs plass 11, Fastings Minde Universitetet i Bergen 328 90 100 
Joachim Frieles gate 1 Universitetet i Bergen 562 147 40 
Jekteviksbakken 31, Jus II Nygårdshøyden Eiendom  80 19 3 
Dokkeveien 2b Universitetet i Bergen 1216 571 100 
Sydnesplassen 9, Sydneshaugen  Universitetet i Bergen 3067 1371 41 
Sydnesplassen 7, HF-bygget Universitetet i Bergen 6387 2282 61 
Sydnesplassen 12/13 Universitetet i Bergen 3126 1284 81 
Villaveien 1A Universitetet i Bergen 395 156 31 
Øisteins gate 1 Universitetet i Bergen 1693 595 92 
Øisteins gate 3 Universitetet i Bergen 1681 483 70 
Lars Hilles gate 3, Nygård skole Nygårdshøyden Eiendom  4209 1760 100 
H. Hårfagres gate 1 Universitetet i Bergen 664 244 48 
Allégaten 34 Universitetet i Bergen 996 251 100 
 Sum 24 405 9 254  


 
Arealmessige utfordringer 
I sine innspill gir fakultetet følgende uttalelse om arealmessig status: 


”HF har ei generell utfordring med mange eldre bygg der fleire opplever dårleg inneklima 
– og bygningane er spreidde rundt på Sydneshaugen. Vi må få ei oppgradering inn på 
planane, slik at også HF sine tilsette får godt fysisk arbeidsmiljø på sikt.” 


 
Rehabilitering og nybygg 
Fakultetet ønsker oppgradering av følgende bygg og uteområder: HF-bygget, Sydneshaugen 
skole, Nygård skole, Fastings Minde. I tillegg ønsker fakultetet å få vurdert muligheten av å få 
reist et nybygg over parkeringshuset i Dokkeveien. Et nybygg ville kunne samle aktivitetene 
fakultetet i dag har i Sydneskvartalet.  
 
Andre forhold 
Fakultetet ønsker å planlegge plassering av fakultetsadministrasjonen nærmere grunnmiljøene.  
Fakultetet ønsker å utarbeide en egen plan for arealet fakultetet disponerer.  
 
Det juridiske fakultet 
Det meste av aktiviteten ved Det juridiske fakultet er i to bygg, Dragefjellet skole og jusbygget. 
 
Kjernebygg ved Det juridiske fakultet       


Kjernebygg Adresse Brutto Fellesareal 


% av 


bygget 


Dragefjellet skole Magnus Lagabøtes plass 1 2079 857 59 
Jussbygget Magnus Lagabøtes plass 1 5720 2219 51 


 
Dragefjellet skole ble kjøpt fra Bergen kommune i 1980. Skolen var bygd i tiden rundt år 1900 
som en stor og moderne skolebygning. Etter kjøpet, ble skolen bygd om og hovedbygningen var 
ferdig ombygd til undervisningsformål høstsemesteret 1983. Høsten 1985 var den gamle 
gymnastikksalen ferdig ombygd til auditorium, en vaktmesterbolig tatt i bruk til studentkontor.  
Fakultetsadministrasjonen og instituttene holdt til i andre bygninger, i Muséplass 2 og Allégaten. 
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Da Dragefjellet skole ble kjøpt og innredet til undervisningsformål, var det en forutsetning fra 
universitetets side at det skulle reises et nytt bygg med kontorer og bibliotek i tilknytning til eller 
ved siden av Dragefjellet skole. I 1990 ble det inngått intensjonsavtale om kjøp av 
gassverkstomten. Det var byggestart januar 1993, og Jussbygget stod ferdig i desember 1994. 
 
Arealer ved Det juridiske fakultet       


Byggnavn Huseier Brutto Fellesareal 


% av 


bygget 


Jekteviksbakken 31, Jus II Nygårdshøyden Eiendom  687 204 22 
Dragefjellet, Jussbygget Universitetet i Bergen 2079 857 59 
Magnus Lagabøtes plass 1,  Universitetet i Bergen 5720 2219 51 
Magnus Lagabøtes plass 1, 
Dragefjellet-vaktmesterbolig 


Universitetet i Bergen 
124 29 100 


 Sum 8610 3309  
 
Arealmessige utfordringer 
I sine innspill oppgir fakultetet følgende om arealmessig status: 
 


”….. Fakultetets primære målsetting er å få en økning på 4-6 årlig, men 
budsjettsituasjonen vil selvsagt være avgjørende for hvor mange nye vi kan tilsette hvert 
år, og dermed hvor mange nye kontor vi trenger. Selv om JUS II gav fakultetet flere 
kontorer enn vi frasa oss i Folkets hus er kontormangelen igjen i ferd med å bli kritisk, og 
vi regner med at vi fra 2011, og seinest 2012, må ha tilleggsareal…. Fakultetet ser for 
seg at ekspansjonen må skje i JUS II, og ber Eiendomsavdelingen legge til rette for en 
plan hvor Det juridiske fakultet etter behov kan få overta ny kontor i JUS II…..” 


 
Fakultetet ønsket oppgradering av Dragefjellet skole med varme- og ventilasjonsanlegg, 
Ombygging av et auditorium til rettsal og å oppgradere en tidligere portnerbolig til studentbygg 
og å bygge sykkelparkeringsanlegg.  
 
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet 
Arealer og bygninger Bergen museum disponerte, var de arealene universitetet fikk som 
grunnlag ved åpningen i 1948. For MN- fakultet var Geofysen viktig for arealmessig utvikling og 
geografisk plassering. Midtbygget i Geofysen ble oppført av museet i 1927. I Stortingsvedtaket 
om UiB i 1946, ble det vedtatt å bygge de to fløyene på Geofysen, de var ferdige i 1951.  
 
Kjernebygg ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet       


Kjernebygg Adresse Brutto Fellesareal 


% av 


bygget 


Realfagbygget Allégaten 41 24800 9962 52 
Bjørn Trumpys hus Allégaten 55 8188 2672 87 
Geofysen Allégaten 70 2367 826 62 
Høyteknologisenteret Thormøhlens gate 55 13353 5090 67 
BIO-blokk A Thormøhlens gate 53A 4575 1777 100 
BIO-blokk B Thormøhlens gate 53B 5283 1851 100 


 
Fakultetets ekspansjon og økte studenttall førte til arealmessig ekspansjon. Utbyggingen kan 
deles i tre faser. Første fase var oppføring av Bjørn Trumpys hus for Fysisk institutt og 
Matematisk institutt. Bygget ble ferdigstilt i 1968. Andre fase var oppføringen av realfagbygget i 
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1977. Med et bruttoareal på nesten 25.000 kvm bidro bygget sterkt til å løse arealmessige 
utfordringer. Tredje fase er utbygging på Marineholmen i to etapper. I første utbygging på slutten 
av 1980-tallet ble ca 60.000 kvm oppført av Høyteknologisenteret AS, hvor universitetets andel 
var 18.000 kvm. Andre utbyggingstrinn var oppføring av bioblokkene i 2009, som tilførte 
fakultetet et bruttoareal på om lag 10.000 kvm.  
 
Fakultetet har mye kostbar og plasskrevende laboratorievirksomhet. Matematisk institutt og 
Institutt for informatikk har ikke forskningslaboratorier, men disse instituttene har en stor og 
plasskrevende tungregnemaskin, plassert i første etasje i Datablokken i Høyteknologisenteret. 
 
Arealer ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet       


Byggnavn Huseier Brutto Fellesareal 
% av 


bygget 
Allégaten 41, Realfagbygget Universitetet i Bergen 24800 9962 52 
Allégaten 55, Bjørn Trumpys hus Universitetet i Bergen 8188 2672 87 
Allégaten 70, Geofysen Universitetet i Bergen 2367 826 62 
Allegaten 70, Betatronen Universitetet i Bergen 288 7 100 
Jahnebakken 3 Universitetet i Bergen 1552 641 47 
Allégaten 66 Universitetet i Bergen 1353 576 64 
Johannes Bruns gate 12 Universitetet i Bergen 2731 898 46 
Thormøhlens gate 55A, Marineholmen Universitetet i Bergen 431 85 100 
Thormøhlens gate 55, Høyteknologisenteret Sam. Thormøhlensgate 55 13353 5090 67 
Thormøhlens gate 53, HiB-blokk A Thormøhlensgate 53A as 4575 1777 100 
Thormøhlens gate 53, HiB-blokk B Nygårdshøyden Eiendom  5282 1851 100 
Espelandsveien 232, Internat Universitetet i Bergen 483 231 100 
Espelandsveien, Båtnaust Universitetet i Bergen 182  100 
Espelandsveien 232, Verksted Universitetet i Bergen 145 27 100 
Espelandsveien 232, Målestasjon Universitetet i Bergen 86  100 
Espelandsveien 232, 
Undervisningspaviljong 


Universitetet i Bergen 
784 289 100 


 Sum 66 600 25 127   
 
Arealmessige utfordringer 
I sine innspill oppgir fakultetet følgende om arealmessig status: 
 


”…. En av fakultetets mest akutte arealsaker i 2011 er samlokalisering av Matematisk 
institutt i Realfagbygget. Samlokalisering av Matematisk institutt i Realfagbygget var en 
forutsetning for vedtakene fra 2004 om bygging av de nye BIO-byggene på 
Marineholmen. Realisering av disse planene haster, og er av stor viktighet for fakultetets 
aktivitet og faglige strategi. Fakultet vil sikre fortgang i dette arbeidet ved å sette av inntil 
6 millioner kroner i 2011. En annen viktig byggesak er våtromslaboratoriene i 1. etg. i 
Høyteknologisenteret. I forbindelse med byggeplanene for bioblokkene på Marineholmen 
ble det bestemt at våtromslaboratoriene i 1. etasje skulle rehabiliteres fremfor å etablere 
tilsvarende, og mer kostbare, våtlaboratorier i de nye bioblokkene. Rehabiliteringen av 
våtromslaboratoriene haster. Både samlokalisering av Matematisk institutt i 
Realfagbygget og rehabilitering av våtromslaboratoriene i Høyteknologisenteret er 
særdeles viktig for fakultetets virksomhet, og realisering av disse forventes igangsatt.” 
 


Fakultetet vektla samlokalisering av Matematisk institutt i Realfagbygget, rehabilitering av 
våtromslaboratorier i Høyteknologisenteret, rehabilitering av realfagbygget, med etablering av 
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læringssenter der, rehabilitering av Bjørn Trumpys hus (Allegaten 55), rehabilitering av 
Jahnebakken 5 og rehabilitering av Espeland marinbiologisk stasjon og oppgradering av 
uteområdet ved Allegaten 55 og 70. Våren 2013 er noen av prosjektene er gjennomført og andre 
er under prosjektering. 
 
Det medisinsk- odontologiske fakultet 
I vedtaket Stortinget gjorde i 1946 om etablering av UiB, ble det vedtatt igangsatt utdanning av 
studenter i medisin. Utdanningen de første årene var kun klinisk og fakultetet manglet arealer for 
pre- og paraklinisk utdanning. I 1963 ble Armauer Hansens hus (AHH) ferdigstilt for paraklinisk 
utdanning.  
 
Kjernebygg ved Det medisinsk-odontologiske fakultet       


Kjernebygg Adresse Brutto Fellesareal 


% av 


bygget 


Årstadveien 19, NOB Universitetet i Bergen 10 357   
Armauer Hansens hus Haukelandsveien 28 4342 1418 52 
Bygg for Biologiske Basalfag Jonas Liesvei 91 19516 7335 57 
Vivariet Haukelandsbakken 27 2497 1079 100 


 
Odontologiutdanningen ble vedtatt startet opp høsten 1962 og odontologibygget ble ferdigstilt til 
det første studentopptaket. Videre utbygging av medisinerstudiet var knyttet til preklinisk 
utdanning og behovet for et eget preklinisk bygg. De prekliniske instituttene (PKI) stod ferdig i 
1966. Økte studenttall og faglig ekspansjon ved PKI gjorde bygget lite egnet etter hvert og på 
1990-tallet ble det planlagt et nytt bygg for preklinikken. Større fysisk nærhet mellom klinikk og 
preklinikk ble vurdert som viktig, og i 2003 ble Bygg for biologisk basalfag (BBB) ferdigstilt like 
ved sentralblokken ved Haukeland sykehus. Arealer til dyrestall er viktig infrastruktur for 
medisinsk forskning, det var arealer til dette formålet i PKI-bygget, i dyrestallen ved AHH og i 
tillegg i sentralblokken ved Haukeland sykehus. I 1994 ble nybygget Vivarium tatt i bruk som 
dyrestall for fakultetet. 
 
Arealer ved Det medisinsk-odontologiske fakultet       


Byggnavn Huseier Brutto Fellesareal 
% av 


bygget 
Årstadveien 19, Odontologen Universitetet i Bergen 10 357   
Årstadveien 21, O. Danielsens  Universitetet i Bergen 2423 738 45 
Jonas Liesvei 67, Studenthuset  Universitetet i Bergen 1076 397 91 
Haukelandsveien 28, AHH Universitetet i Bergen 4342 1418 52 
Årstadveien, Paviljong Universitetet i Bergen 119 19 61 
Jonas Liesvei 91, BBB Universitetet i Bergen 19516 7335 57 
Haukelandsbakken 27, Vivarium Universitetet i Bergen 2497 1079 100 
Ulriksdal 8, Appendix Stift. Bg. Diakonissehjem 160 25 100 
Ulriksdal 8, SMU Stift. Bg. Diakonissehjem 918 378 100 
Laboratoriebygget Helse Bergen 2021 153 100 
Kalfarveien 31 Entra Eiendom 3755 1592 57,5 
 Sum 47 184    


 
Arealmessige utfordringer 
I sine innspill oppgir fakultetet følgende om arealmessig status: 
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«Årstadveien 17: fokus vil være på arbeid med etterbruk når Nytt odontologibygg nå står 
ferdig. Fakultetet prioriterer at Institutt for samfunnsmedisin med samarbeidspartnere 
(Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister, Uni helse m.fl.) flyttes til Gammelt 
odontologibygg, noe som er i tråd med instituttets og samarbeidspartnernes egne 
prioriteringer. Årstadveien 21: bygget har potensiale for langt bedre utnyttelse, men dette 
krever noe investeringer og tilpasninger. God dialog med brukerne ved langsiktig 
planlegging når Nytt odontologibygg er ferdig er avgjørende for optimal bruk.  
Jonas Lies vei 67, Studenthuset Gade: dette bygget benyttes utelukkende til 
studentareal, og er svært viktig for våre studenter som en fast ”universitetsbase” på 
Haukelandcampus. Bygget er gammelt, og må inn i planer for oppgraderinger. Vi ber om 
at alt areal knyttet til dette bygget defineres som studentareal.»  


 
«I byggingen av BUSP i regi av Helse Bergen har UiB et større areal knyttet til sine 
fagområder. Det er avgjørende for framtidig undervisning og videre utvikling av 
forskningen at prosjekteringen av bygget er best mulig tilpasset fakultetets daglige 
behov. Det er behov for å forplikte fakultetet på å utvide leierettsarealer. Fakultetet ser 
seg tjent med at alle fakultetene involveres mer i prosessene knyttet til prioritering av 
investeringsmidler og prosjekter over UiBs budsjett. En åpen og god dialog om UiBs bruk 
av ressurser innen arealforvaltning gir de beste forutsetninger for best mulig bruk av også 
arealene ved UiB.” 


 
Våren 2013 er det gjennomført analyse for å vurdere nødvendig miljøsanering i det fraflyttede 
odontologibygget. Arbeid med prosjektering av ny bruk er satt i gang. Det pågår samarbeid med 
Helse Bergen om bygging av BUSP og ny kvinneklinikk er under planlegging.   
 
Det psykologiske fakultet 
Hovedtrekk 
Det psykologiske fakultet ble etablert i 1980. Fakultetet var plassert i Sydnesplassen 12 og 13 
de første årene. UiB fikk overta Christies gt. 12 i 1992, bygget ble frigjort Trygdekontoret flyttet 
ut. Bygget ble bygd om og tatt i bruk av fakultetet i 1996. UiB kjøpte Vektergården, Christies gt. 
13 i 1996. Med mindre ombygginger var det mulig å plassere fakultetsadministrasjonen og flere 
institutter og fagmiljø i bygget. 
 
Kjernebygg ved Det psykologiske fakultet       


Kjernebygg Adresse Brutto Fellesareal 


% av 


bygget 


Vektergården Christies gate 13 4290 1655 49 
Bjørn Christiansens Hus Christies gate 12 5322 1929 55 


 
Arealer ved Det psykologiske fakultet       


Byggnavn Huseier Brutto Fellesareal 


% av 


bygget 


Christies gt. 13, Vektergården Universitetet i Bergen 4290 1655 49 
Christies gt. 12, Bjørn Christiansens Hus Universitetet i Bergen 5322 1929 55 
Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus Nygårdshøyden Eiendom  273 109 2 
Jonas Liesvei 91, BBB Universitetet i Bergen 2367 982 7 
 Sum 12 252 4 675  
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Arealmessige utfordringer 
I sine innspill oppga fakultetet følgende om arealmessig status: 


 
«Fakultetet har generelt lite undervisningsareal og har de senere år hatt flere helt 
nødvendige ombygginger (utvidet grupperom, fjernet skillevegger og satt inn flere møbler 
i allerede trange lokaler) for å kunne ta imot økt antall studenter. Fakultetet er midt i en 
økning av antall profesjonsstudenter i psykologi og logopedi. Begge er plasskrevende 
studier med behov for både laboratorieundervisning, klinikkundervisning og spesielle 
grupperom der studentene kan arbeide med pasientjournal/materiale.»  


 
Fakultetet understreker betydningen av å utvide omfanget av studentarbeidsplasser, våren 2013 
er det inngått avtale med SIB om dette, det blir nye arealer fra 2014. 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Opprettelsen av Sosialantropologisk institutt i 1965 og Sosiologisk institutt i 1966 starten for Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet. De tre gamle villaene i Christies gate, 15, 17 og 19, har huset 
ulike deler av fakultetet frem til i dag.    
 
Kjernebygg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet       


Kjernebygg Adresse Brutto Fellesareal 
% av 


bygget 
Christies gate 15 Christies gate 15 1562 747 100 
Christies gate 17 Christies gate 17 1079 528 93 
Kristoffer Lehmkuhls hus Christies gate 19 819 282 100 
Ulrike Phils hus Prof. Keysers gate 1 1761 599 69 
Lauritz Meltzers hus Fosswinckels gate 6 6203 2328 76 


 
Økning i studenttall og faglig ekspansjon har resultert i arealmessig ekspansjon. I 1990 ble 
Ulrike Phils hus tatt i bruk til leseplasser og undervisning, og i 1993 stod Lauritz Meltzers hus, 
Fosswinckels gate 6 ferdig. Siste bygningsmessige tilskudd var Stein Rokkans hus, 
Nygårdsgaten 5, som var ferdig ombygd i 2002. Deler av bygget ble tatt i bruk av SV-fakultetet. 
 
Arealer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet       


Byggnavn Huseier Brutto Fellesareal 
% av 


bygget 
Christies gate 15 Universitetet i Bergen 1562 747 100 
Christies gate 17 Universitetet i Bergen 1079 528 93 
Christies gate 19, Lehmkuhls hus Universitetet i Bergen 819 282 100 
Prof. Keysersg. 1, Ulrike Phils hus Universitetet i Bergen 1761 599 69 
Fosswinckelsg. 6, Lauritz Meltzers hus Universitetet i Bergen 6203 2328 76 
Rosenbergg. 35, Sofie Lindstrøms Hus Universitetet i Bergen 1662 627 91 
Herman Fossg. 6 / Fosswinckelsgt. 14 Universitetet i Bergen 1392 459 27 
Rosenbergg. 39, Ørjan Øyens hus Nygårdshøyden Eiendom  1103 341 91 
Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus Nygårdshøyden Eiendom  807 285 5 
  Sum 16 388 6 195   


 
Arealmessige utfordringer 
I sine innspill oppgir fakultetet følgende om arealmessig status: 
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«Fakultetets eksternt finansierte aktivitet er økende, og vi har klare ambisjoner om å øke 
aktiviteten ytterligere i neste fem års periode. Økt eksternt finansiert virksomhet vil gi 
tilførsel av rekrutteringsstillinger og behov for kontorarealer. Fakultetet leier i dag 
kontorer av Uni Rokkansenteret og i JUS II bygget. Tilgang på leiearealer i nærområdene 
vil være svært viktig for å sikre lokalisering av den eksternt finansierte aktiviteten, og for å 
videreutvikle tverrfaglige satsinger. Fakultetet har en stor tilsøkning til våre studier, og et 
høyt antall primærsøkere. Dette gir grunnlag for økning i studieaktiviteten dersom 
universitetet oppnår finansiering av flere studieplasser.» 


 
Fakultetet ønsker oppgradering av ventilasjon og kjøling i Lauritz Meltzers hus og å bygge 
anlegg for sykkelparkering ved U. Phils hus. Uteområdet prosjekteres for ferdigstilling i 2014. 
 
Universitetsmuseet i Bergen 
Midtbygget av Muséplass 3 ble ferdigstilt i 1865 og sidefløyene i 1898. Byggingen av Historisk 
museum ble preget av en periode med skiftende konjunkturer. Grunnsteinen ble lagt ned i 1921, 
og bygget ble innviet i 1927.  
 
Kjernebygg Universitetsmuseet i Bergen        


Kjernebygg Adresse Brutto 
Felles-
areal 


% av 
bygget 


De kulturhistoriske samlinger H. Sheteligs plass 10 7359 1214 100 
De naturhistoriske samlinger Muséplass 3 8612 1806 98 
Stein Rokkans Hus Nygårdsgaten 5 3025 1001 18 
Realfagbygget Allégaten 41 2782 1044 6 


 
 
Arealer ved Universitetsmuseet i Bergen       


Byggnavn Huseier Brutto 


Felles-


areal 


% av 


bygget 


H. Sheteligs plass 10, DKS Universitetet i Bergen 7359 1214 100 
Joachim Frielesg. 1 Universitetet i Bergen 749 208 53 
Magnus Lagabøtesplass 1, Jusbygg Universitetet i Bergen 1454 411 13 
Muséplass 3, DNS Universitetet i Bergen 8612 1806 98 
Muséplass 3, Gartnerbolig Universitetet i Bergen 469 69 100 
Muséplass 3, Veksthus Universitetet i Bergen 287 0 100 
Sandbrekketoppen 30 Midttunbygget AS 1022 0 100 
H. Hårfagresg. 1 Universitetet i Bergen 227 57 17 
Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus Nygårdshøyden Eiendom  3025 1001 18 
Allég. 41, Realfagbygget Universitetet i Bergen 2782 1044 6 
Svaneviksveien 40, Solhaug Universitetet i Bergen 1490 1089 100 
Store Milde, Arboretet, Driftsbygning Universitetet i Bergen 468,07 119 100 
Store Milde, Arboretet, Adm.bygg Arboretet botanisk hage 400 0 100 
Litle Milde, Aboretet, Lagerbygg Universitetet i Bergen 66 10 100 
Dreggsalmenning 3, Bryggens Museum Stift. Bryggen Museum 1605 0 100 
 Sum 30 225 7 026  
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Arealmessige utfordringer 
I sine innspill oppgir Universitetsmuseet i Bergen følgende om arealmessig status: 


«Universitetsmuseet i Bergen har relativt få ansatte, men disponerer store arealer spredt 
over hele Bergen fra Komandantboligen på Bergenhus i nord til Arboretet og Botanisk 
hage på Milde i sør. Museet har aktivitet i universitetets egne bygninger og i ulike leide 
lokaler. Museet har få ansatte på hvert sted og flere bygg har ikke faste arbeidsplasser 
for ansatte, men er bygg med magasin til ulike samlinger. En spredning av ansatte på et 
stort geografisk område har vært en ekstra utfordring for museet i de siste årenes arbeid 
for å skape en samlet avdeling av de mange tidligere små museumsenhetene.» 


 
Andre forhold 
”I forbindelse med Arealplan UiB 2015 vil Bergen Museum minne om at Universitetet i Bergen 
eier to eiendommer i Sogn og Fjordane. På begge eiendommene er det store helleristningsfelt 
av nasjonal og internasjonal verdi - Ausevik i Flora kommune og Vingen i Bremanger kommune. 
UiB er som grunneier, ansvarlig for årlig skjøtsel av disse verdifulle kulturminnene.»  
 
Universitetsmuseet prioriterte rehabiliteringen av Museplass 3, pekte på rehabilitering av H. 
Sheteligs plass 10 og å ferdigstille magasinene i Hansahallene. Hansahallene har nesten 3500 
kvm magasinareal som er under innflytting. Museets administrasjon skal flytte til Parkveien 9.  
 
Universitetsbiblioteket 
Universitetsbiblioteket (UB) ble opprettet i 1948 og var lokalisert ulike steder de første årene, 
men fikk sin egen bygning på H. Sheteligs plass 7 i 1961. Realiseringen av bygget var mulig 
med en donasjon fra J.L. Mowinckels rederi.   
 
Kjernebygg ved Universitetsbiblioteket       


Kjernebygg Adresse Brutto Fellesareal % av bygget 


Universitetsbiblioteket H. Sheteligs plass 7 7180 2134 99 
 
I 1956 ble det åpnet en avdeling ved Haukeland sykehus. Første fakultetsbibliotek på 
Nygårdshøyden kom med åpningen av fellesbibliotek for realfag i Realfagbygget i 1977. Det er 
det bibliotek ved alle fakultet, og det legges større vekt på biblioteket som læringsarena. 
 
Universitetsbiblioteket         


Byggnavn Huseier Brutto 
Felles-
areal 


% av 
bygget 


H. Sheteligs plass 7, UB Universitetet i Bergen 7180 2134 99 
Magnus Lagabøtesplass 1, Jusbygg Universitetet i Bergen 1617 5501 15 
Sydnesplassen 7 Universitetet i Bergen 2961 476 28 
Christiesg. 12, Bjørn Christiansens Hus Universitetet i Bergen 1247 390 13 
Herman Fossg. 6 / Fosswinckelsgt. 14 Universitetet i Bergen 2292 329 44 
Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus Nygårdshøyden Eiendom  3331 1066 19 
Johannes Brunsg. 12 Carl Godskes Hus Universitetet i Bergen 2738 425 46 
Årstadveien 17, Odontologen Universitetet i Bergen 144 44 2 
Jonas Liesvei 91, BBB Universitetet i Bergen 1830 6074 5 
  Sum 23 342 60 214   
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Arealmessige utfordringer 
I sine innspill oppgir Universitetsbiblioteket følgende om arealmessig status: 
 


”Ved de fleste av UBs avdelinger er den arealmessige status rimelig bra. Dette gjelder 
både arealenes størrelse, og den bygningsmessige/tekniske standard på arealene. Det 
er likevel behov for oppgraderinger i de eldste bibliotekene.»  


 
Andre forhold 
«Det er ønskelig å opprette et læringssenter innfor Humaniora etter samme prinsipper som dem 
man legger til grunn for realfagsbiblioteket… Dette innebærer Det må være en tett dialog mellom 
UB, EIA og Det humanistiske fakultet om planleggings- og prosjekteringsarbeidet. … Bl.a. kan 
det være ønskelig med et samarbeid med fakultetet om en del fellestjenester (skranke, 
infosenter, læringssenter, mm.).  
 
Spesialsamlingsmaterialet er i dag oppbevart i to magasinområder med særskilt sikring og 
klimastyring, det ene i Nygårdsgaten 5 (fotografisk materiale), og det andre på Sydnesplassen 7 
(bøker og håndskrifter). I tillegg har avdelingen ansvar for depot-magasinene i Nygårdsgaten 5. 
På lang sikt (5-10 år) er det ønskelig å få samlokalisert disse to viktige og verdifulle samlingene, 
noe som vil gi store fordeler, både faglig og praktisk/arbeidsmessig. Gamle bøker, bilder, 
manuskripter og dokumenter kan ikke flyttes i utide, da dette medfører en uforsvarlig belastning 
på materialet. De kan ikke mellomlagres, men må flyttes direkte. Et slikt prosjekt krever derfor 
grundig planlegging.  
 
I samband med bl.a. ”Museumsprosjektet 2014” har mulige fellesløsninger mellom UB og 
Bergen Museum vært antydet. Det ene er samarbeid om konservatorfunksjoner på papir og/eller 
fotografi. Samtidig som en arbeider for å få opprettet en konservatorfunksjon i fellesskap for UB 
og Bergen museum, eventuelt med flere partnere, kan det være aktuelt å vurdere felles areal for 
slike funksjoner. Dersom UBs spesialsamlinger en gang i fremtiden blir samlokalisert på 
Nygårdshøyden, kan vårt behov for konserveringsverksted sees i sammenheng med det samme 
behovet hos museet, og en kan tenke seg felles lokalitet for dette. Med utgangspunkt i en visjon 
om en konsentrasjon i området Muséplass-Håkon Sheteligs plass-Sydnesplass, vil det også 
være naturlig å kartlegge mulighetene for samarbeid mellom UB og Bergen museum når det 
gjelder andre typer areal, som magasin-, samlings- og publikumsareal. Det vises for øvrig til 
innspill om vedlikehold og mindre ombygginger som vil bli sendt EIA som et ledd i arbeidet med 
budsjettforslag for 2011.” 
 
Universitetsbiblioteket ønsker å at flyttingen av Bibliotek for realfag til realfagsbygget kombineres 
med at det blir et læringssenter. Våren 2013 arbeides det med plan for å bygge om Bibliotek for 
humaniora for innflytting av fellesfunksjoner.  
 
Administrative enheter 
Praktvillaen til C.G. Sundt fra 1882 huser kontorer til rektor, universitetsdirektør og 
kollegiesekretariatet. Bygningen ble disponert av Norges Handelshøyskole fra 1936 og ble 
overtatt av UiB i 1968. Bygningene i Christies gate 20 og Museplass 2 inngår i en arkitektonisk 
helhet sammen med Museplass 1 og har vært i UiBs eie siden 1964. Langesgate 1-3 ble oppført 
i 1874 og 1842. Begge bygg ble kjøpt av Bergen museum og senere overdratt til UiB. 
 
Det er arbeidet for å samle flere av de sentraladministrative avdelingene rundt Museplass 1. Et 
viktig bidrag i prosessen var byggingen av administrasjonskvartalet, som var nybygg og 
ombygning i Christies gate 18. Byggeprosjektet ble ferdigstilt 1997.     
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Kjernebygg universitetsledelse og administrative enheter       


Kjernebygg Adresse Brutto 


Felles-


areal 


% av 


bygget 


C. G. Sundts hus Museplass 1 1451 467 100 
Museplass 2 Museplass 2 517 189 100 
Administrasjonskvartalet Christies gate 18 3597 1625 100 
Christies gate 20 Christies gate 20 552 152 100 
Langesgate 1-3 Langesgate 1-3 1299 446 100 
Stein Rokkans hus Nygårdsgaten 5 6661 2500 39 


 
Arealmessige utfordringer 
Det er ønskelig å finne gode arealmessige løsninger for de sentraladministrative avdelingene. 
Det kan være effektiviserende å samle avdelingene i relativt kort avstand fra Museplass 1. I 
Stein Rokkans hus er IT-avdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og noe av Studieadministrativ 
avdeling. Transporttjenesten er flyttet til Stein Rokkans hus og det planlegges for at hele 
Eiendomsavdelingen skal flytte dit.  


 
Studentorganisasjoner 
Det er mange studentorganisasjoner ved UiB. Studentorganisasjonene trenger hensiktsmessige 
arealer for å drive sin virksomhet. Tabellen under viser det registrerte bruttoarealet som kan 
knyttes til studentorganisasjonene. Arealbruken er vist per fakultet, sammen med arealbruk ved 
Det akademiske kvarter, Studentsenteret og for andre paraplyorganisasjoner. Arealbruken ved 
fakultetene utgjør 1486 kvm, mens organisasjonene har 5639 kvm til disposisjon.   
  
Arealbruk studentorganisasjoner   


Adresse Fakultet/enhet Bruttoareal 


Sydnesplass 7 og 9 Det humanistiske fakultet 342 
Magnus Lagabøtes plass 1 Det juridiske fakultet 191 
Allegt. 41 og 55, Thormøhlensgate 55 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 221 
Årstadveien 17 og 21, J. Lies vei 67 og 91 Det medisinsk-odontologiske fakultet 777 
Prof. Keysers gt 1 og Rosenberg gt. 35 Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 
Christies gate 12 Det psykologiske fakultet 9 
Det akademiske kvarter UiB 3202 
Nygårdsgaten 1B, Fosswinckels-gate 7, 
Parkveien 1 og andre  


UiB  
2437 


 SUM 7229 
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Reguleringsstatus og utbyggingspotensial for UiBs eiendommer 
Det er innhentet bistand fra Rambøll for å utrede og beskrive reguleringsstatus, samt vurdere 
utbyggingspotensial for et utvalg områder og eiendommer. Disse delområdene er betegnet som 
Årstad, Nygårdshøyden syd og Nygårdshøyden nord. Arbeidene er utført i mai og juni 2010. 
 
Som en del av analysen er planstatus for alle eiendommene gjennomgått og beskrevet. Det er 
lagd en matriseoversikt med alle eiendommer og tilhørende plan- og vernestatus. I tråd med 
St.prp.nr. 1 (2001-2002) er det utarbeidet Landsverneplan (LVP) for kunnskapsinstitusjonene, 
med en helhetlig presentasjon av kulturhistoriske eiendommer og anlegg. I planen er 40% av 
universitetets bygg foreslått vernet. Bygninger og anlegg som er omtalt i planen, skal behandles 
som om formelt vern er i varetatt. Forvaltningsorgan for planens bygg og anlegg i verneklasse 1 
er Riksantikvaren, for bygg og anlegg i verneklasse 2 er Bergen kommune forvaltningsorgan. 
 
Det er ikke gitt spesifikasjon om konkret funksjonsinnhold eller program for tomtene/byggene. 
Det er tatt utgangspunkt i å illustrere fleksible og generelle bygningsvolumer og -strukturer som 
kan romme både undervisnings-, forsknings- eller administrasjonsfunksjoner.  
 
Mulighetsstudien for enkeltområdene har konsentrert seg om en overordnet og generell 
vurdering av potensialet for de aktuelle eiendommene, med en vurdering av hvor og hvordan en 
økning av bygningsmasse på hver tomt kan være aktuelt, samt en overordnet vurdering av 
kommunikasjon til og mellom byggene og deres respektive situasjon. Utbyggingsforslagene er 
vurdert ut fra forholder seg til gjeldene reguleringsstatus for områdene/tomtene. Spesielt for 
Årstadområdet vises noen ”maksalternativer”, som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan 
for området.  
 
Illustrasjonene til mulighetsstudiene er generelle og grove plan- og volumskisser som gir et 
overordnet inntrykk av plassering, utbyggingsomfang og dimensjoner. Det er ikke tatt stilling til 
konkret bygningsutforming og arkitektonisk uttrykk, og dette må derfor ikke tolkes inn i skissene 
slik disse nå foreligger. I plangrepet for delområdene, er det forsøkt å forsterke sammenhengen 
mellom enkeltbyggene i hver situasjon, slik at fakultetene får styrket identiteten til sine 
kjerneområder, og at situasjonen med det får en logisk indre sammenheng som egne 
kjerneområder. For å oppnå et samlende og felles identitet for delområdene, er det å opparbeide 
utomhusarealene på en enhetlig måte viktig. Dette vil bidra til å binde sammen enkeltbyggene 
og understreke romlige sammenhenger og kommunikasjonslinjer innenfor hver campus. 


 
Nygårdshøyden  
Universitetets eiendommer på Nygårdshøyden nord, midt og syd omfattes av kommunedelplan 
Sentrum. Bare noen få av disse er i tillegg er regulert gjennom reguleringsplan. Det betyr at det 
er kommunedelplanen som gir reguleringsmessige føringer for bruk av eiendommene. Ved 
større endringer eller utbygging må det påregnes krav om utarbeiding av reguleringsplan.  
 
De fleste eiendommene har arealbruksformål: Offentlig formål. Disse kan bare nyttes til formål 
som universitetsformål, skole, museum, bydelshus og idrett. Noen eiendommer har 
arealbruksformål: Blandet sentrumsformål, Disse kan nyttes til en blanding av funksjoner; som 
kontor, handel, service og boliger. Hovedprinsippet for funksjonsblandingen er publikumsrettede 
funksjoner på gateplan, kontor i mellometasjene og boliger i de øverste etasjene.  
 
De fleste eiendommene inngår i delområdet Engen, Nygårdshøyden og Møhlenpris, som har 
restriksjoner for byggehøyde og bebygd areal.  
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Begrepet Spesialområde bevaring er en formell vernestatus etter plan- og bygningsloven, gitt 
gjennom reguleringsplan. Begrepene Høy antikvarisk verdi, bebyggelse i verneverdig kulturmiljø 
og verneverdig nyere arkitektur er hentet fra kommunedelplanen plankart 2 Byform – 
Bebyggelse. Dette er ikke en formell vernestatus etter kulturminneloven eller plan- og 
bygningsloven, men en vurdering av antikvarisk verdi, og må ses som retningsgivende.  
 
Bestemmelser knyttet til antikvarisk verdi:  
• Bygninger med høy antikvarisk verdi/verneverdig nyere arkitektur  
For bebyggelse som er angitt som bygning med høy antikvarisk verdi, verneverdige fasader 
eller verneverdig nyere arkitektur, skal bygningenes egenart søkes bevart ved at gesimshøyde, 
takform og viktige bygningsmessige detaljer opprettholdes eller tilbakeføres.  


• Bygninger i verneverdig kulturminnemiljø:  
For bebyggelse innenfor områder angitt som verneverdig kulturturminnemiljø skal etablert 
gesimshøyde og takform opprettholdes og endringer i form, volum, utseende, materialbruk, 
dimensjon og farge være tilpasset det historiske miljø. Ved nybygg, tilbygg og ombygginger bør 
moderne arkitektur av høy kvalitet utformes i samsvar med eksisterende omgivelser.  


 
Situasjonsbeskrivelse Nygårdshøyden nord 


• Dokkeveien 
Det humanistiske fakultet har mange av fagmiljø i området Sydneskvartalet/ Sydnesplassen. Det 
er et restareal for mulig bebyggelse over det som nå er parkering i Vinjes gate. Tomten er godt 
eksponert mot Byfjorden, og det er i dag to etasjer med parkeringskjeller med innkjøring fra 
Dokkeveien til 1. plan.  
 
I skissene er det lagt til grunn et ønske om å etablere mellomrommet mellom HF-bygget og 
gamle Sydneshaugen skole som en kommunikasjonsakse som organiserer og binder HF 
sammen til en enhet. Et nybygg vil komme i enden av denne aksen. Hovedinngang bør være en 
tydelig og transparent del av bygget og bør henvende seg til Vinjes gate og Sydnesplassen.  
 
Det kan tenkes en løsning med et bygningsvolum som legger seg mot kanten av det som i dag 
er parkering. Det er skissert et bygningsvolum på ca 16m bredde som strekker seg mot nord, 
langs Vinjes gate. For å opprettholde bevegelsen fra Sydnesplassen og videre mot 
landskapsrommet mot Byfjorden forutsettes det en bred inngangssone med direkte nedtrapping 
mot Dokkeveien. Slik gis det mulighet for god tilknytning til utviklingsområdet Dokken. Det 
forutsettes at arealet som nå er parkeringskjeller kan disponeres til nybygg. Det gis rom mellom 
HF-bygget og nybygg for lysinslipp. En annen arealressurs i området kan være å legge til noe 
bygningsmasse innskutt i terrenget mellom HF-bygget og Sjøfartsmuseet, med indre 
kommunikasjon til et overdekket atrium i HF-byggets kjerne. Den indre kommunikasjonen kan da 
også føres vider til et evt. nybygg i Vinjesgate. Et nybygg her må ligge lavt (delvis under) 
terrenget med hensyn til den verneverdige villaen mot vest. Samlet BRA for nybygg over 3 
etasjer+ underetasje mot Dokkeveien: 3600 m2. Arealet inkluderer flate med åpning i form av 
atrium eller lignende. P- areal kommer eventuelt i tillegg.  
 
Området er i henhold til KDP Sentrum- Arealdelen regulert til Offentlig formål. Utover dette 
foreligger ingen reguleringsbestemmelser for området. Sydneshaugen skole er markert som 
Bygning med høy antikvarisk verdi, ref. §4 Byform- bebyggelsen. Det må påregnes å utarbeides 
reguleringsplan for nye tiltak i området. 
 


• Villaveien 
Den aktuelle tomten ligger mellom Studentsenteret, Muséhagen og Historisk museum. 
Sveitservillaen på tomten er fra ca år 1900. Plassen sydvest for villaen ligger nå brakk og 
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gateløpet bærer noe preg av å være ”bakside”. En god disponering av denne tomten vurderes å 
handle om arkitektonisk tilnærming til historisk miljø, vel så mye som effektiv arealutnyttelse.  
 
I illustrasjonen er satt som en forutsetning at det eksisterende bygget, sveitservillaen, ikke rives 
da den er definert som bebyggelse i verneverdig kulturmiljø og er av en slik typologi som 
definerer Nygårshøydens identitet. Bygningen er lite effektiv for administrasjonsvirksomhet, og 
det blir spesielt viktig at et evt. nybygg kan løses godt på tross av lite areal og forløse evt. 
forbedret potensiale i eksisterende bygg.  
 
Det er illustrert et nytt bygningsvolum i direkte tilknytning til eksisterende bygg, men skiller den 
nye bygningskroppen fra den gamle i forkant og definerer mellomrommet som ny inngangssone. 
I byggets kjerne kan det være åpent opp over samtlige plan. Mellombygget distribuerer dagslys 
og håndterer vertikalkommunikasjon i anlegget. Nybygget på 2 til 3 etasjer gir ca 1100m2 BRA, 
ref. illustrasjon. I tillegg kommer areal i eksisterende bygg. Dersom eksisterende bygg rives og 
det bygges nytt bygg på tomten, kan dette gi ca 3000 m2 BRA.  
 
Området er i henhold til KDP Sentrum- Arealdelen regulert til Offentlig formål. Utover dette 
foreligger ingen regulering for området. Bygningen er markert som bebyggelse i et verneverdig 
kulturmiljø, ikke bygning med høy antikvarisk verdi og tåler nok et slikt grep som foreslått.  
 


• Prof. Keysersgate 
Plassen mellom Prof. Keysersgt. 1 og 5 er i dag ubebygd og ligger som en åpen bakgård 
henvendt mot Prof. Keysersgate. Plassen brukes til innkjøring for varelevering, bosshåndtering 
og noe parkering. Universitetet disponerer de tilstøtende byggene med adresse Prof Keysersgt. 
1 og Christiesgt. 18. Et nybygg kan sluttes til begge disse byggene for å danne et større 
sammenhengende bygningskompleks. Tilstøtende nabobygg med adresse Prof Keysersgt. 5 
disponeres ikke av universitetet. Det vurderes likevel slik at det kan bygges tett opptil dette 
bygget da tilstøtende gavlvegg ikke har noen vinduer eller andre åpninger mot plassen.  
 
Det kan tenkes et planforslag med en bygningskropp som utfyller kvartalsstrukturen og tilslutter 
seg Prof. Keysersgt. 1 og administrasjonsbygget i Christies gate. Ettersom gateløpet faller mot 
SV- bygget, kan det vurderes en bygningskropp med 3-4 etasjer. Et indre gårdsrom kan være 
åpent for lysinnslipp, eventuelt med et utbygd areal i 1. etg. Samlet BRA for nybygg over 4 
etasjer kan være 2100 m2. Arealet inkluderer 1/2 etasje på nivå med Prof. Keysersgt. 1.  
 
Området er i henhold til KDP Sentrum Arealdelen regulert til Offentlig formål. Utnyttelse og 
byggehøyde: Delområde Engen, Nygårdshøyden og Møhlenpris. Maks byggehøyde til gesims 
15,5 m og til møne 21 m. Tak bør være saltak og takvinkel skal variere mellom 35 og 45 grader. 
BYA maks 70 % Prof. Keysersgt. 1 ligger på samme GNR og BNR og er i KDP definert som 
Bebyggelse i verneverdig kulturmiljø, ikke bygning med høy antikvarisk verdi og tåler trolig et 
slikt grep som foreslått. Ref. §4 Byform- bebyggelsen. Det må påregnes å utarbeides 
reguleringsplan for nye tiltak i området. 
 
Situasjonsbeskrivelse Nygårdshøyden syd 


• Fysikkbygget 
MN-fakultetets kjernebygg er plassert langs Allegaten, med Geofysen som endepunkt. Allegaten 
55, Bjørn Trumpys hus krager ut over Allegaten og danner en forplass til Geofysen. Plassen 
mellom Allegaten 55 og 66 har potensial for bedre utnyttelse. 
 
Et nytt bygningsvolum på denne tomten bør ikke hindre sikt til Geofysen ytterligere i forhold til 
dagens situasjon, men heller understreke aksen til Geofysen som et faglig og historisk 
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tyngdepunkt i enden av Allegaten. Det vil være fordelaktig om et nytt bygg på denne tomten kan 
være med på å aktivisere plassen som del av et levende campusområde i sammenheng med 
Realfagsbygget og Nygårdsparken.  
 
Ved å legge til et volum parallelt med Allegaten og slutte den åpne strukturen i Fysikkbygget, 
kan Allegaten 55 tilføres et volum på en enkel og rasjonell måte, som understreker retningen til 
Geofysen og effektiviserer Fysikkbyggets arealer. Med en ny tillagt fløy er muligheten til stede 
for å etablere et indre atrium med overlys i byggets kjerne. I 1. etasje foreslås noe inntrukket slik 
at det dannes en arkadesituasjon langs Allegaten, i forlengelsen av de søylene som bærer 
fysikkbyggets utkraging over Allegaten. I 1. etasje bør det programmeres inn publikumsvennlige 
funksjoner for å aktivisere uterommet mot Teknobygget. Det er forbindelse til Teknobygget 
gjennom kulvert under alleen. Som et verktøy for å forsterke sammenhengen mellom de ulike 
byggene, foreslår vi å etablere ny inngang til fysikkbygget fra plassen mellom Realfagsbygget og 
Fysikk- bygget. Her er det naturlig at sammenhengen med Nygårdsparken forsterkes, og at 
plassen generelt opparbeides som et aktivert uterom. Samlet BRA for nybygg over 5 etasjer: 
4300 m2. Arealet inkluderer dekker med åpning i form av atrium eller lignende. 
  
Området er i henhold til KDP Sentrum- Arealdelen regulert til Offentlig formål. Utover dette er det 
ingen reguleringsbestemmelser for området. De to villaene sydvest for Allegaten 55 er markert 
som Bygninger med høy antikvarisk verdi, ref. §4 Byform- bebyggelsen. Det må påregnes å 
utarbeides reguleringsplan for nye tiltak i området. 
 
Årstadvollen 
Universitetets eiendommer på Årstadvollen Gnr 163, bnr. 215, 224, 230 mfl. (Årstadveien 17-25) 
omfattes av reguleringsplan 11230100, vedtatt 11.12.2006. Området er delt i tre felt, benevnt O1 
(P-plass nord for Alrek), O2 (nye Odont.) og O3 (gamle odont.) – alle med formål Byggeområde 
offentlig formål Universitetet. Tomtene har angitt utnytting TU på hhv. 180 %, 145 % og 120 %. 
Det er angitt byggegrense og høyde (C+ 69/C+65) for felt O1 (se kart over tomter vedlegg 3). 
 
Det medisinsk- og odontologiske fakultet disponerer relativt store arealer fordelt over tre 
eiendommer på Årstad. Det er oppført et nytt odontologibygg. All aktivitet er flyttet fra 
eksisterende bygg til nytt. I denne analysen er det illustrert ut forslag til tilbygg til eksisterende 
odontologibygg, samt nybygg på det som nå utnyttes som parkeringsareal på Årstadveien 21.  
Det vurderes som svært fordelaktig om de tre eiendommene og deres bygningsmasse 
planlegges helhetlig, så det kan skapes en sammenhengende campusstruktur og skapes et 
faglig og sosialt tyngdepunkt med identitet og nær relasjon til miljøet på Haukeland.  
 


• Årstadveien 17 
Det eksisterende odontologibygget har en bred bygningskropp (ca 20 m) som gir problematiske 
dagslysforhold dypt i bygget ved bruk til generelle kontorer. En evt. påbygging bør gripe fatt i 
denne problemstillingen for å muliggjøre en større fleksibilitet i hvordan bygget kan disponeres.  
Det nye odontologibygget vil oppta det meste av disponibelt areal innenfor O2. Derfor er denne 
tomten i forhold til kommunikasjon og sammenheng mellom nytt og gammelt odontologibygg.  
 
Til eksisterende odontologibygg (felt O3) foreslås en ny fløy som løper parallelt med 
eksisterende bygg og er adskilt fra det med en overbygget glassgård som vil fungere som 
lyssjakt og som rommer felles-, kommunikasjons- og vrimleareal. Ny hovedinngang kan legges 
til glassgården i byggets sydende. Det foreslås åpninger i dekkene i eksisterende bygg mot 
glassgården, for bedre lysinnslipp til arbeidsarealene. For å bedre sammenhengen mellom 
byggene foreslås det å etablere et torg/ forplass mellom nye og gamle odontologibygg som 
felles møteplass/ forplass for brukerne av begge byggene.  
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Nytt tilbygg foreslås som et volum med 4 etasjer. Samlet BRA for nybygg over 4 etasjer: 7 100 
m2. Arealet inkluderer åpning i dekker i form av atrium eller lignende. Dette gir et samlet 
utnyttbart areal på dette feltet på ca 14 000 m2. 
 


• Årstadveien 21 
Eiendommen Årstadveien 21 (felt O1) kan gi mulighet for en rekke løsninger, avhengig av bruk 
og funksjon. Skissene forutsetter en utnyttelse som universitetsanlegg, men tomten kan ha 
potensial for studentboliger, den ligger på nabotomt for eksisterende studentboliger Alrek. 
Nærheten til Haukeland sykehus gjør tomten attraktiv for eventuelle eksterne aktører. Med en 
utbygging med en lamellstruktur med to fløyer med lysgård mellom. Dette er et konsept som kan 
fungere godt med tanke på fleksibel virksomhet og gir lysinnslipp dypt inn i en bred 
bygningskropp som utnytter tomtens fulle bredde. Det indre atriet utnyttes til fellesfunksjoner, 
kommunikasjon og vrimlearealer. Atriet med hovedinngang kan sammenkobles med O. 
Danielsens hus. Kommunikasjonsaksen kan videreføres mot nord, og slik etablere visuell og 
funksjonell forbindelse videre til en plassdannelse mellom nye odontologibygg og O. Danielsens 
hus. Tomten stiger med om lag en etasjehøyde fra syd til nord, og det kan være naturlig med en 
innkjøring til et. parkeringsplan fra syd. Det er vist en bygningskropp på 5 etasjer i vestre fløy 
mot Alrek og en senket østre fløy på fire etasje for å nedskalere bygget mot nabobygg mot syd.  
Samlet BRA for nybygg over 4/ 5 etasjer: 12 000 m2. Arealet inkluderer åpning i dekker i form av 
atrium e.l. Eventuell P- etasje vil gi et tillegg på ca 2 700 BRA. 
 
Vurderinger og prioriteringer 
Infrastruktur av god kvalitet er en nødvendig forutsetning for å oppfylle ambisjonene for UiB som 
et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. Bygningsteknisk infrastruktur påvirker forskning, 
undervisning og formidling. For å nå universitetets mål må det prioriteres å legge til rette for 
universell utforming, godt vedlikeholdte bygninger og uteområder.   
 
Ønsket er at oppsummeringen, kartleggingen, diskusjoner og planer kan legge grunnlag for 
forvaltning og utvikling av arealer, vedlikehold og investeringer, samt utvikling fram mot 2020.  
 
Universitetets bygg og arealer skal fremme UiB som et internasjonalt anerkjent 
forskningsuniversitet gjennom følgende hovedmål:  


 
1. Bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse virksomhetens primæroppgaver 
og fremmer, kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede.  
2. UiB skal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som styrker fakultetenes kjerneområder  
3. Bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet er en del av 
Bergen by.  


 
For å nå disse målene må følgende områder gis særlig prioritet: 
 


• Reduksjon av vedlikeholdsetterslep 
• Økt arealeffektivisering  
• Tilpassing til nye arbeidsformer 
• Samlokalisering og styrking av fakultetenes kjerneområder 
• Tilrettelegge for sentraliserte funksjoner 
• Økt energieffektivisering 
• Bidra til byutvikling 
• Prioritering av nye byggeprosjekter 
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Reduksjon av vedlikeholdsetterslep 
Universitetet eier om lag 300 000 kvadratmeter arealer og leier i tillegg om lag 72 000 
kvadratmeter. Tilstandsvurderinger av disse arealene viser at en tiendedel (før det nye 
odontologibygget sto ferdig) av bygningsmassen har en tilstandsgrad 3, i henhold til Norsk 
Standard. Dette er bygg med meget omfattende rehabiliteringsbehov. 


 
Bakgrunnen for etterslepet er at det over tid er blitt satt av for lite penger både fra departementet 
og universitetet til vedlikehold. Et estimat viser at UiB mangler om lag 2,5 – 3 milliarder kroner 
for å kunne ta igjen etterslepet: 
 


• Rehabilitering av Universitetsmuseet:   650 millioner kroner 
• Renovering og oppgradering av Griegakademiet 500-600 millioner kroner 
• Renovering av Realfagsbygget    400-500 millioner kroner 
• Renovering og oppgradering av Geofysisk institutt 200-300 millioner kroner 
• Øvrige rehabiliteringsprosjekt    300-800 millioner kroner 
 


Tabellen nedenfor viser noen prioriterte vedlikeholdstiltak: 
 


Prioriterte tiltak bygninger Status 
Tids 


ramme Merknad 
Sydneshaugen skole Gjennomføre årlige 


oppgraderinger  2013 Innvendig oppussing 
Dragefjellet skole Er prosjektert 2014- 


2015 
Nytt varme- og 


ventilasjonsanlegg 
Matematisk institutt 
Realfagbygget 


Fase I ferdigstilt 
2013-14 Nye kontorer 


Læringssenter Realfagbygget Planlegging pågår 2014-16  
Bjørn Trumpys hus Prosjektering 


påbegynt 
2013-
2015 Behov for nytt ventilasjonsanlegg 


Molekylærbiologisk institutt  2015 Innvendig oppgradering 
Bjørn Christiansens hus  2014-


2015 Nytt læringssenter i 1. etg 
Lauritz Meltzers hus  2016 Solskjerming og kjøling 
 Overlege Danielsens Hus  2016-


2017 
Fasaderehabilitering og nytt 


ventilasjonsanlegg 
 
 


Prioriterte tiltak utomhus Status 
Kostnads-


ramme 
Tids- 


ramme Merknad 
Allegaten Er delvis utbedret, 


mye gjenstår  2014-1018  
Bak U. Phils hus Er planlagt  2014  


 
 


Prioriterte prosjekter 
kommunikasjon Status 


Kostnads 
ramme 


Tids 
ramme Merknad 


Låsbar sykkelparkering  Det finnes ved de fleste 
enheter    


Garderobeanlegg for 
syklende 


Noe varierende situasjon 
ved fakultetene   


Det legges opp til et 
anlegg i hvert område 
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I de senere årene er det prioritert å øke driftsrammen til vedlikehold. Andelen tilenedomsformål i 
budsjettet er økt fra 10 til 13 prosent, men utgjør likevel ikke mer enn 350 millioner kroner årlig. 
Å ta vare på universitetets realkapital er viktig. Investering og vedlikehold av bygg er sentral del 
av dette. Over tid er slike avsetninger økt mer enn lønns- og priskompensasjonen, og det er 
gradvis allokert større del av budsjettet til dette formålet.  
 
Med behovene for byggprosjekter, er det nødvendig med et kraftig løft for investeringer i en 
periode fremover. Hvis universitetets prioritering ikke følges opp med økte overføringer fra 
departementet vil vedlikeholdsetterslepet likevel vedvare i årene som kommer. Dette vil igjen 
kunne gjøre det svært vanskelig å innfri kravene om fornyelse og kvalitet i forskningen og 
utdanningen. 


 
Viktige tiltak for å følge opp arbeidet med vedlikeholdsetterslep: 
 Fullføre arbeid med tilstandsvurderinger av universitetets bygg 
 Prioritere vedlikehold i universitets budsjett 
 Synliggjøre utfordringer knyttet til vedlikehold overfor bevilgende myndigheter 


 
Økt arealeffektivisering 
En viktig forutsetning for fornuftig ressursbruk av arealer er at arealutnyttelsen er godt tilpasset 
virksomheten og måtene fakultetene og avdelingene har organisert virksomheten på. Samtidig 
må bruk av arealressurser oppfattes som reelle beslutninger for alle beslutningstakere ved UiBs 
enheter. Bruk av arealer skal inngå som en vurdering på linje med lønn, drift og investeringer der 
enhetene avveier hvordan tilgjengelig ressurser best kan disponeres for å nå faglige mål. 
Innføringen av ny ordning for internhusleie ved UiB 2011 har bidratt til en mer helhetlig 
økonomistyring for UiB. Det vil bidra til å gi bedre balanse i ressursbruken mellom areal-, lønns-, 
driftskostnader. Det er store variasjoner i muligheter for arealutnyttelse mellom byggene som 
universitetet disponerer. Det er likevel av stor betydning at det er gode prosesser som sikrer 
best mulig utnyttelse av arealer.  


 
Viktige tiltak for å følge opp arbeidet med arealeffektivisering: 
 Sambruk av laboratorier på tvers av fagmiljø kan gi økt utnyttelsesgrad 
 Bruk av digitalisering for å redusere arealbruk til lager, arkiv og faglig virksomhet 
 Mer sesongmessig sambruk av arealer til studentarbeidsplasser og undervisningsrom 
 Prosesser for å sikre bedre totalutnyttelse av kapasitet på undervisnings- og møterom 
 Arbeide for at gjennomsnittlig arealbruk per kontorarbeidsplass reduseres 
 Tilrettelegge bygg for mer effektiv arealutnyttelse og fleksible kontorløsninger der det 


er hensiktsmessig i forhold til aktivitet. 
 Utvikle analysedata og planleggingsverktøy som er nødvendig for å kunne foreta 


tilfredsstillende prioriteringer og beslutninger  
 


Tilpassing til nye arbeidsformer 
I de siste årene har det skjedd en vesentlig endring i arbeidsmåter både for studenter og 
ansatte, både som resultat av både endringer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi som 
gjør det mulig å arbeide uavhengig av sted og til større oppmerksomhet om gruppearbeid som 
arbeidsform både i undervisning og forskning, og innenfor administrative oppgaver. 
 
Digitaliseringen av utdannings- og forskningen får også konsekvenser for arealutforming og 
arealbruk. For eksempel ved at digitale undervisningsopplegg vil stille nye krav til utforming av 
undervisningsrom. Slike vurderinger må ses i sammenheng med prioriteringer som gjøres i 
DigUiB-prosjektet med utprøving av digitalisering innenfor forskning og utdanning. 
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Disse endringene har fått konkrete konsekvenser for hvordan undervisningen blir lagt opp, 
hvordan studentene gjennomfører sin studiehverdag og hvordan ansatte organiserer sitt arbeid. 
I noen grad er dette fulgt opp med arealmessige tilpasninger, men de fleste av universitetets 
bygg er i dag fortsatt ikke tilpasset krav til nye arbeidsformer. I mange tilfeller gir også de nye 
arbeidsmåtene et potensial for mer arealeffektive løsninger og større fleksibilitet i bruk. Samtidig 
må hensynet til universitetets egenart og mangfoldet i arbeidsoppgaver også veie tungt når en 
vurderer hvilke tilpasninger av arealer som er hensiktsmessig til hvilke typer arbeidsprosesser.    
 
Viktige tiltak for å følge opp tilpasning av nye arbeidsformer: 


 Større fleksibilitet i tilrettelegging av studentarbeidsplasser (lesesal, gruppearbeid) 
 Sambruk av arealer til studentarbeidsplasser og undervisningsrom 
 Utbygging av trådløst nett på hele universitetsområdet 
 Utvikle løsninger for undervisningsrom i samsvar med prioriteringer som gjøres i 


DigUiB 
 Flere fleksible kontorløsninger som gir rom for større interaksjon, plass til arbeid i 


grupper og rom for å gjøre arealmessige endringer i forhold til endring i aktivitet. 
 
Samlokalisering og styrking av fakultetenes kjerneområder 
Arbeidsgruppen som kommenterte utkastet til arealplan understreket behovet for å etablere 
kjerneområder for fakultetenes virksomhet. Slike kjerneområder må gi fysisk nærhet mellom 
kontorer, undervisningsrom, studentarbeidsplasser, bibliotek, spisesteder og vrimlearealer. På 
denne måten skal studenter og ansatte oppleve et helhetlig studie- og arbeidsmiljø.   
 
Skal det lykkes å videreutvikle slike kjerneområder må det legges opp til fortetting mellom ulike 
aktiviteter og få mer samlokalisering. En fortetting står ikke i motsetning til å etablere åpne bygg 
og arealer, men handler om å utnytte ineffektive arealer bedre enn i dag. 
 
Viktige tiltak for å følge opp samlokalisering og utvikling av fakultetenes kjerneområder: 


 Utvikle en nærmere definisjon av hvilke funksjoner og aktiviteter som skal inngå i 
fakultetene sine kjerneområder 


 Stimulere fakultetene til fortetting og samlokalisering der bygningsmassen gir 
anledning til det. 


 Sikre at en fremtidig organisering i kjerneområder ikke går på bekostning av studentes 
behov for fleksibilitet i studiehverdagen og samarbeid på tvers av fakultetene om 
oppgaver og funksjoner. 


 
Tilrettelegge for sentraliserte funksjoner 
I forlengelsen av arbeidet med tilpasning av nye arbeidsformer, samlokalisering og styrking av 
fakultetenes kjerneområder, er det også viktig å vurdere hvordan universitetet arealmessig 
legger til rette for sentraliserte funksjoner. Dette kan være utadrettede funksjoner som mottak for 
studenter og ansatte og kortsenter som stiller spesielle krav til både utforming og kompetanse. 
Det kan være mer lukkede funksjoner som magasiner og arkiv som kan gi mer arealeffektive 
løsninger dersom de håndteres sentralt. I sentraladministrasjonen er det utredet samarbeid om 
servicesentre som også kan gi grunnlag for samlokalisering og mer arealeffektive løsninger 
 
Viktige tiltak for å tilrettelegge for sentraliserte funksjoner: 


 Vurdere fremtidig organisering av sentrale funksjoner med vekt på muligheter for 
samlokalisering og mer arealeffektive løsninger 


 Vurder behov for sentrale løsninger for magasin- og arkiv 
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Energieffektivisering 
Et fremtidsrettet universitet betyr også et grønt universitet. Et grønt universitet medfører å 
innrette alle bygg, arealer og alle aktiviteter med utgangspunkt i energisparing og lav 
miljøbelastning. Reduksjon av energiforbruk er kanskje det viktigste miljøtiltaket universitetet kan 
arbeide med. Energiforbruket er en viktig kostnad, og avhengig av energipris går mellom 2,5 og 
3 % av universitetets årlige budsjett til energikjøp.  I løpet av 2012 ble hele bygningsmassen 
energimerket, og det er oversikt over de viktigste ENØK-sparetiltakene i hvert bygg. I samme 
periode er det etablert eget energiovervåkingssystem (EOS) for hvert enkelt bygg. 
 
Viktige tiltak for å følge opp universitetets mål om 2 % gjennomsnittlig årlig reduksjon i 
temperaturkorrigert energibruk blir: 


 Gjennomføre de ENØK- tiltakene som gir størst effekt  
 Videreføre arbeidet med egen ENØK-ansvarlig og følge opp etablerte system for 


energiledelse 
 Løpende å vurdere bruk av ny teknologi knyttet til ENØK innenfor 


varmepumpeløsninger, belysningsutstyr og styringssystemer 
 
Bidra til god byutvikling 
Siden etableringen av universitetet har det vært et nært samspill mellom byen og universitetet 
om utvikling av arealer og byrom. Med sin størrelse og posisjoner det særlig viktig at 
universitetet bidrar aktivt til byutvikling, både ved å sikre godt vedlikeholde bygninger og uterom, 
en tydelig grønn profil og ved å åpne universitetet for omverden. Med en universitetsaula er av 
særlig betydning for å ha en arena der også aktører utenfor universitetet kan bruke våre arealer 
til viktige aktiviteter som vil styrke samspillet mellom byen og universitetet.  
Viktige tiltak for å bidra til god byutvikling: 


 Etablere en aula i museumsbygningen som blir en sentral møteplass for universitetet 
og for byen 


 Sikre god byutvikling gjennom vedlikehold av bygninger og uteområder 
 Videreutvikle universitetet som grønt universitet   


 
Prioritering av byggeprosjekter 
Som de fremgår av innspillene fra fakulteter og avdelinger til arealplanen, er det for en rekke 
større byggeprosjekter, som rehabiliteringen av monumentalbygget Museplass 3, det gamle 
odontologibygget, Nygård skole, Realfagbygget og bygging av teknologibygg. I perioden 2010 - 
2017 er det planer for nesten 2 mrd. kroner til ulike byggprosjekter utenom den ventede 
rehabiliteringen av Museplass 3. Mellom 2010-1012 er det iverksatt prosjekter for nesten 570 
mill. kroner. Finansieringen av byggprosjektene kommer fra ulike kilder, tiltak finansiert utenfor 
UiBs ramme av Statsbygg, tiltak i regi av eiendomsselskapene og tiltak over eget budsjett. 
 
Universitetet har tillatelse fra departementet til å benytte eiendomsselskapene til å planlegge for 
en finansiering av arbeidet med rehabilitering av Nygård skole og bygging av et teknologibygg 
gjennom lån, basert på garanti om at universitetet vil inngå langsiktige leieavtaler i bygningene. 
Det vil gi kraftig økt husleie, men vil ikke kreve økt investeringsbudsjett. Nye investeringer må 
også være basert på vurderinger av faglige behov i samsvar med universitetets strategi. 
 
Universitetets eget investeringsbudsjett må dekke vesentlige kostnader i årene framover, for å 
kunne ha god og tjenlig infrastruktur og for å opprettholde verdien av bygninger og utstyr. 
Investeringsbudsjettet består av flere deler, av den delen av investeringene som inngår i 
Universitetsbudsjettet fra KD, ved salg av bygg og ved midlertidig ved forskuttering fra andre 
deler av universitetsbudsjettet. Det økte investeringsbudsjettet og de økte innleieutgiftene vil 
gjøre en økning i internhusleien utover lønns- og prisvekst nødvendig i årene som kommer. 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 107/13 


Sak nr.: 2013/10591  Møte: 20.11.2013 


 
 
 
 
OPPRYKK TIL PROFESSOR ETTER KOMPETANSE - SØKNADSRUNDEN 2013  
I FAGOMRÅDET MEDISINSK STATISTIKK - OPPNEVNING AV 
BEDØMMELSESKOMITÉ 
 
Det er kommet inn en søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse ved 
Institutt for klinisk odontologi innen fristen 15.9.2013. Den er fra Stein Atle Lie i 
fagområdet medisinsk statistikk. Stein Atle Lie er ansatt som førsteamanuensis i 100 % 
stilling ved Institutt for klinisk odontologi (50 % fra 14.9.2013 – 30.9.2013). 
 
Institutt for klinisk odontologi foreslår følgende bedømmelseskomité til å vurdere 
søkerens professorkompetanse: 
 
 Professor Anne Kjersti Daltveit Universitet i Bergen (leder) 
 Professor Marit Bragelien Veierød, Universitet i Oslo 
 Professor Petter Lake, Universitet i Oslo 
 
 


Forslag til vedtak 
 
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å oppnevne  
professor Anne Kjersti Daltveit, professor Marit Bragelien Veierød, og professor 
Petter Lake til bedømmelseskomité for å vurdere søknaden til Stein Atle Lie.  
 
Komiteen skal vurdere personlig opprykk til professor etter kompetanse for 
førsteamanuensis Stein Atle Lie i fagområdet medisinsk statistikk. 
 
 
 
 
   
06.11.2013 /HIJO  
 
 
Vedlegg:  
Brev fra Institutt for klinisk odontologi 
Søknad om opprykk til kompetanse fra Stein Atle Lie.  
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Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 


Institutt for klinisk odontologi 
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Forslag til sammensetning av bedømmelseskomité: Opprykk til 
professor etter kompetanse søknadsrunden 2013 


 


Vi viser til at det ved Institutt for klinisk odontologi er kommet inn en søknad om personlig 
opprykk til professor etter kompetanse.  


 


Vårt forslag til sammensetning av bedømmelseskomité er: 


- Professor Petter Laake, Institutt for medisinske basalfag, Universitet i Oslo 


(petter.laake@medisin.uio.no)   


- Professor Marit Bragelien Veierød, Institutt for medisinske basalfag, Universitet i 


Oslo m.b.veierod@medisin.uio.no  


- Professor Anne Kjersti Daltveit (leder av komiteen), Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin, Universitet i Bergen (Anne.Daltveit@igs.uib.no)  


 


 


Alle tre har takket ja til å sitte i komiteen som skal bedømme Stein Atle Lie sin søknad om 


opprykk til professor etter kompetanse. 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Anne Nordrehage Åstrøm 


instituttleder Tone Friis Hordvik 


 administrasjonssjef 


 


 


 


 


Referanse Dato 


2013/10591-HIJO 06.11.2013 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


OVERSENDELSEAV SØKNAD OM


PERSONLIGOPPRYKKTIL PROFESSORETTERKOMPETANSEVED
Jfr forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


S knadsfrist: S knad må være mottatt å fakultetet 15. se tember


Opplysninger om søker (fylles ut av søker selv):


	


Søkers etternavn: Fornavn: Fødselsdato:


	


Lie Stein Atle 22.03.65


Søkers stilling:


1.amanuensis
Søkers høyeste utdanning/grad/institusjon:


dr.philos/UiB
Søkers spesialitet m. h. t. fordypning:


Medisinsk statistikk


Ja Nei


Har søker p.t. til vurdering søknad på utlyst professorstilling?


Hvis ja, oppgi hvilke(n) institusjon(er):


Nei


Har søker sendt inn søknad om opprykk til professor eller vært vurdert


for professorkompetanse i løpet av de siste to år før søknadsfristen?


Hvis ja, oppgi institusjon(er) og fagområde(r):


Oppgi søknadsfrist(er):


Fylles ut av instituttet:


Institutt:


Kontaktinformasjon ved instituttet: Kontaktperson, postadresse, tif nr og e-postadresse:


\ (-0 - R'- ( L •-S fr!-<_


)
)


Søkers fagområde iflg tilsetting:


Når ble det evt sist utlyst professorstilling ved UiB innen søkers fagområde/spesialitet?







Det medisinsk-odontologiske fakultet


Universitetet i Bergen


ERKLÆRINGFRA BEDØMMELSESKOMITEEN


Komiteen avgir enstemmig kompetanse-erklæring


Søker bedømt kompetent for opprykk


Annet utfall av bedømmingen —


Søker er ikke er erklært kompetent for opprykk


Sett kryss her


Sted og dato


Underskrift


Vedlegg til søknadsskjemaet:


søknad


cv


publikasjonsliste og publikasjoner, jfr retningslinjene:


http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060209-0129.html


Cdr rt er







Lie


Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 BERGEN


Bergen 10 sept. 2013


Søknad om ersonli o kk til rofessor


Undertegnede ønsker herved å bli vurdert for opprykk til professorat.


Personalia:
Jeg er 48 år (gift, to barn) og er for tiden ansatt som førsteamanuensis (statistiker) ved


Institutt for Klinisk Odontologi, Medisinsk Odontologisk Fakultet, UiB.


Utdannelse:
Min doktordisputas (dr.philos) ble avholdt 7. juni 2002, ved Institutt for


samfunnsmedisinske fag, UiB. Jeg tok hovedfag innen statistikk, studieretning signal og
dataanalyse, ved Matematisk Institutt, UiB, 22. desember 1992.


Vitenskapelig kompetanse:
Min komplette publikasjonsliste teller ved tidspunkt for denne søknaden 89 publiserte


artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrift. I tillegg kommer letters, bokkapitler,
populærvitenskapelige artikler og diverse rapporter.


I de vedlagte 15 arbeider er jeg førsteforfatter på 9 arbeider og sisteforfatter (primær
veileder) på 3 arbeider.


For 3 av de vedlagte arbeider er jeg andreforfatter. I disse artiklene har jeg hatt et
betydelig ansvar for de statistiske analysene. Disse artiklene er eksempler på arbeid basert
på metoder som er utviklet i artikler der jeg er førsteforfatter.


Pedagogiske kvalifikasjoner/Forskningsveiledning:
Som en del av det statistiske miljøet ved Seksjon for medisinsk statistikk (SMiS) og


senere Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk (SEMS) ved Medisinsk fakultet
(UiB), i perioden fra 1993 til 2005, var forskningsveiledning vesentlig både gjennom
veiledningstjenesten ved seksjonen, og gjennom direkte personlige samarbeid på grunnlag
av forskere med spesielle behov innen statistiske metoder. Videre har veiledning vært
sentralt i min tilknytning til Nasjonalt register for leddproteser og Institutt for kirurgiske
fag. Jeg har vært biveileder i 3 avlagte doktorgrader og har hatt en rolle som statistiker i 15
avsluttede avhandlinger.


For tiden er jeg hovedveileder for 1 kandidat (Eva Dybvik) og jeg er bi-veileder for 4
kandidater. Dybvik har publisert 1 artikkel (vedlagt). Hennes progresjon er noe forsinket på
grunn av 2 svangerskapspermisjoner.


Jeg har vært hovedveileder for 1 mastergradskandidat (Tina Taule), ved psykologisk
fakultet.


Som statistiker i Uni Helse har jeg hatt ansvar for statistisk veiledning for cirka 100
vitenskapelige ansatte (cirka 70 årsverk) ved 7 ulike forskningsgrupper. Veiledningen har
vært i statistisk metode, men også i design av kliniske forsøk.







Lie


Undervisningserfaring:
Min undervisningserfaring knytter seg hovedsakelig til årene jeg var tilknyttet miljøet


rundt Seksjon for medisinsk statistikk (SMiS). Jeg underviste da blant annet ved kurs i regi
av legers videre og etterutdanning, internundervisningen ved Haukeland sykehus, hovedfag
helsefag, medisiner studentene og senter for internasjonal helse. Min undervisning fikk
gjennomgående gode attester fra studentene og deltagerne på kursene. Undervisningen var
på norsk og engelsk (se CV for utfyllende opplisting).


Som statistiker i Uni Helse har jeg ikke hatt primære undervisningsoppgaver, men har
holdt diverse internseminar, samt kurs ved internasjonale konferanser (tema for disse
kursene har oftest vært analyser av repeterte målinger), samt ved Psykologisk fakultet.


Videre har jeg siden 2010 har en seminarserie for Arbeids- og Velferdsdirektoratet i
modeller for analyse av gjentatte og multiple hendelser i forløpsdata (flertilstandsmodeller).


Ut over dette har jeg ikke noen formell undervisningskompetanse.


Administrative kvalifikasjoner:
Fra 2003 til 2005 var jeg medlem av forskningskomiteen ved Instituttet for


samfunnsmedisinske fag. Forskningskomiteen planla blant annet det vitenskapelige
programmet ved instituttets dag, delte ut reisestøtte og forskningstøtte til forskere ved
instituttet og utnevner årets publikasjon ved instituttet. Videre administrerte jeg og
organisert den kontinuerlige seminarserien ved Seksjon for epidemiologi og medisinsk
statistikk i en årrekke (4-5 år). Ved Nasjonalt register for leddproteser deltok jeg
kontinuerlig i driften av registeret, både gjennom de ukentlige vitenskapelige og
administrative møtene og de årlige styringsgruppemøtene. Jeg var statistisk rådgiver i
prosessen for å opprette et europeisk hofteproteseregister og har deltatt på flere
internasjonale møter vedrørende dette i perioden fra 2003 til 2008.


Fra 2003 til 2005 var jeg medlem i styret for Norsk Forening for Epidemiologi (NOFE),
mens jeg fra 2005 til 2007 var nestleder og kasserer i foreningen. Fra 2005 til 2009 var jeg
styremedlem i European Epidemiology Federation of The International Epidemiological
Association (IEA-EEF). Fra 2007 til 2009 var jeg leder av Norsk Forening for
Epidemiologi (NOFE).


Fra 2009 til 2013 var jeg forskningsleder for forskningsgruppen for stress, helse og
rehabilitering i Uni Helse (med cirka 15 personer tilknyttet). Fra 2009 til 2013 fungerte jeg
som forskningsdirektør ved Uni Helse (Uni Research AS) i en periode av cirka 12 måneder.
Uni Helse har cirka 120 ansatte (80 årsverk). Siden 2011 har jeg vært formell stedfortreder
for forskningsdirektør i Uni Helse.


Fra 2009 har jeg vært medlem i fagrådet for arbeidsrettet rehabilitering og fra 2010 har
jeg vært med i fagutvalget for forskning i Extrastiftelsen.


Undertegnede ble i 2009 vurdert som professorkompetent i klinisk statistikk og har siden
vært knyttet til Kirurgisk institutt ved MOF som professor II. Komiteuttalelsen ligger
vedlagt.
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Med vennlig hilsen


Stein Atle Lie
Email: Stein.Lieiko.uib.no
Internet: htt )://folk.uib.no/mses1
Tlf: 474 08 177 (m)


Vedle22: 

CV, med komplett publikasjonsliste
Komiteuttalelse med professorvurdering fra 2009
Artikler 1-15


15 Arbeider som skal tille es særli vekt o som er vedla t:
(Alle er vitenskapelige publikasjoner publisert i tidskrift med referee-tjeneste)


Lie S.A. and Lie R.W. Changes in survival of cattle (Bos taurus) during Medieval
times in two Norwegian cities. J of Environmental Archaeology. 2013; 18-2; 178-183


Oyeflaten I., Lie S.A., Ihlebæk C.M., Eriksen H.R. Prognostic Factors for Return to
Work, Sickness Benefits, and Transitions Between These States: A 4-year Follow-up
After Work-Related Rehabilitation. J Occup Rehabil. 2013 Aug 9.


Oyeflaten I., Lie S.A., Ihlebaek C.M., Eriksen H.R. Multiple transitions in sick leave,
disability benefits, and return to work. - A 4-year follow-up of patients participating
in a work-related rehabilitation program. BMC Public Health. 2012 6;12(1):748.


Lie S.A., Pratt N., Ryan P., Engesæter L.B., Havelin L.I., Furnes 0., and Graves S.
Duration of the Increase in Early Postoperative Mortality After Elective Hip and
Knee Replacement J Bone Joint Surg Am. 2010; 92: 58-63


Hagen E.M., Lie S.A., Rekand T., Gilhus N.E., Gronning M. Mortality after
traumatic spinal cord injury: 50 years of follow-up. J Neurol Neurosurg Psychiatry.
2010; 81:368-373


Dybvik E., Furnes 0., Fosså S.D., Trovik C, Lie S.A. Long-term risk of receiving a
total hip replacement in cancer patients. Cancer Epidemiology 2009; 33(3-4): 235-41


Gold C., Solli H.P., Kriiger V., Lie S.A. Dose-response relationship in music therapy
for people with serious mental disorders: Systematic review and meta-analysis. Clin
Psychol Rev. 2009; 29(3): 193-207
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Lie


Lie S.A., Eriksen H.R., Ursin H., and Hagen E.M. A multi-state model for sick-leave
data applied to a randomized control trial study of low back pain. Scandinavian
Journal of Public Health, 2008; 36: 279-283


Lie S.A., Hallan G., Furnes 0., Havelin L.I., and Engesæter LB. Isolated acetabular
liner exchange compared with complete acetabular component revision in revision of
primary uncemented acetabular components: A study of 1649 revisions from the
Norwegian Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg [Br] 2007; 89: 591-594.


Wiig 0., Terjesen T., Svenningsen S., Lie S.A. The epidemiology and etiology of
Perthes disease in Norway, A nationwide study of 425 patients. J Bone Joint Surg
[Br] 2006; 88(9):1217-23.


Lie S.A., Havelin L.I., Engesæter L.B., Gjessing H.K., and Vollset S.E. Dependency
issues in survival analyses of 55 782 primary hip replacements from 47 355 patients.
Statistics in Medicine, 2004; 23(20), 3227-3240


Lie S.A., Havelin L.I., Engesæter L.B., Furnes 0., and Vollset, S.E. Failure rates for
4762 revision total hip arthroplasties in the Norwegian Arthroplasty Register. J Bone
Joint Surg [Br] 2004; 86(4): 504-509


Lie S.A. Havelin L.I., Engesæter L.B., Furnes 0., Vollset, S.E. Early postoperative
mortality after 67,548 total hip replacements - Causes of death and thrombosis
prophylaxis in 68 Norwegian hospitals from 1987 to 1999. Acta Orthopaedica Scand.
2002; 73(4): 392-399


Lie S.A. Havelin L.I., Engesæter L.B. Gjessing H.K., Vollset, S.E. Mortality after
total hip replacement, 0-10 years follow up of 39543 patients in the Norwegian
Arthroplasty Register. Acta Orthopaedica Scand. 2000; 71(1): 19-27


Lie S.A., Lie R.T., and Svanes C. Expected survival compared with survival of peptic
ulcer patients. Statistics in Medicine, 1998; 17(11), 1189-99
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
  Styresak: 103/13 


Saksnr. 12/6469  Møte: 20.11.2013 


Økonomirapport pr. oktober 2013 
 


Fakultetsdirektørens kommentarer 
Fakultetet holder stram økonomistyring som følge av reduserte inntekter og økte kostnader i 2013 og 
et overført underskudd fra 2012. Grunndriften skjermes i størst mulig grad ved at tiltak til forskning 
og utdanning prioriteres og kostnader som ikke direkte berører instituttene reduseres.  
 
Forventningene til driften ut året gjør at vi øker prognosen for underskudd til minus 32 mill. Det tar 
lengre tid enn beregnet før tiltak som reduserer lønnskostnadene vil få effekt.  
 
Det arbeides godt med økonomistyringen på alle instituttene slik at forskerne og underviserne har 
best mulig rammevilkår. Den langsiktige driften for tre av våre institutter er bærekraftig. Klinisk 
institutt 1 og Klinisk institutt 2 går med underskudd fordi budsjettrammene ikke dekker 
forpliktelsene til lønn og drift. I budsjettprosessen for 2014 er dette momenter for diskusjon. 
 


Hovedtall i regnskapet   


Sammensetning av økonomien  
Sammensetningen av aktiviteten og andelen av de ulike finansieringskildene er uendret fra forrige 
måned. Grunnbevilgningen (GB) utgjør 72 % av aktiviteten pr oktober, og det er en noe høyere andel 
enn i budsjettet (69 %). Hovedårsaken er at den eksterne aktiviteten er lavere enn budsjettert og da 
øker andelen av grunnbevilgningen.  
 


 
 


Grunnbevilgningen (GB) 
Pr. oktober har fakultetet en aktivitet på 478 mill. og et underskudd på 9 mill. Underskuddet i 
september måned var 6 mill. Resultatet pr oktober er 29 mill. svakere enn budsjettert. Det er et 
stramt budsjett for inneværende år med en total budsjettinnstramming på 39 mill.  
 
Resultatet er noe dårligere pr. oktober enn forventet for fakultetet samlet. Effekten av tiltakene som 
er satt i verk for å redusere lønns- og driftskostnadene vil først vises om noe tid. 
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Tabell 1 – Regnskap pr oktober 2013 (tall i hele 1 000)  


 
 
Pr. november er lønnskostnadene redusert for både rekrutteringsstillingene og ved Klinisk institutt 1. 
Det gjennomføres målrettede tiltak for å redusere kostnadene, samtidig som vi får gjennomført den 
utviklingen vi ønsker både innen forskning, utdanning og formidling. 
 
Inntektene er nær 12 mill. høyere enn budsjett pr oktober.  


• Vel 4 mill. skyldes høyere inntekter på stipendiater fordi vi har flere i programmet enn vi har 
fått bevilgning for.  I oktober var første måned vi fikk mindre penger fordi det nå er færre i 
programmet, og stipendiatinntektene vil resten av året være som opprinnelig budsjettert. 


• OUK har vel 3 mill. høyere pasientinntekter og IGS har fått 3 mill. i inntekter i forbindelse 
med overtakelse av etter- og videreutdanningsaktivitet ved UiB som ikke var budsjettert. 
Generelt har instituttene noe høyere instituttinntekter enn det som var budsjettert. 


 
Det er kjøpt utstyr for vel 5 mill. hittil i år.  Det er nær 2 mill. mer enn budsjett per oktober, men 
under halve årsbudsjettet på 12 mill. Det er meldt om forsinkelser til neste år i innkjøp av større 
utstyr til kjernefasilitetene, og det er i hovedsak mindre vitenskapelig utstyr som er nødvendig for 
den daglige driften som er kjøpt inn. 
 
Pr oktober er lønnskostnadene 377 mill., økning på 2 mill. i oktober, og er 26 mill. høyere enn 
budsjett og samme periode i fjor. Hittil i november ser avviket ut til å bli lavere. Avviket skyldes: 


• Postdoktorstillingene: bokført lønn 8 mill. mer enn budsjettert. Dette skyldes både et for 
stramt budsjett og et høyere antall enn beregnet. Utviklingen er den samme i november. 


• Stipendiatstillingene: påløpt 6 mill. mer i lønn enn budsjettert. Dette skyldes også et for 
stramt budsjett og et høyere antall enn beregnet. Planlagte avganger gjør at lønns-
kostnadene i november er likt budsjett og antall stillinger vil reduseres framover. 


• K1 og K2 har et samlet underskudd på lønnskostnader med 5,6 mill. hittil i år, men lønn er 
redusert og i oktober går instituttene samlet i balanse. På grunn av ekstra høye refusjoner i 
oktober og stillinger under tilsetting, vil lønnskostnadene øke, men det er et positivt signal at 
lønnskostnadene nå er mer i tråd med budsjett. I november ser K1 ut til fortsatt å være i 
balanse på lønn, men K2 ser ut til å få et overforbruk på 0,7 mill. i november. 


• IGS har lønnskostnader som er 2 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes at lønn knyttet til 
SFF-en CISMAC er belastet i annuum i påvente av opprettelse av prosjektet i økonomi-
systemene. I tillegg har IGS overtatt etter- og videreutdanningsaktivitet som ikke var 
budsjettert, der instituttet har mottatt tilsvarende inntekter for. 


 
Andre driftskostnader er 8 mill. høyere enn budsjett. Det er varierende avvik mellom instituttene. 
Ved Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2, fakultetets fellestiltak og i fakultetsadministrasjonen holdes 
det en stram kostnadsbruk på de områder hvor det er mulig. Odontologisk universitetsklinikk har det 
største negative avviket med vel 3 mill. Dette er knyttet til økt aktivitet ved klinikken som også har 
økte klinikkinntekter med over 3 mill. Det forventes at driftskostnadene for året under ett blir høyere 
enn budsjett. 
 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 555 954       456 437     468 392     11 956       3 % 456 414 3 %
Utstyr 12 640         3 292         5 198         -1 906        -58 % 3 445 -51 %
Lønn 432 046       350 686      376 585      -25 899       -7 % 350 513 -7 %
Andre driftskostn 66 112         55 228        63 309        -8 081        -15 % 65 618 4 %
Internhandel 33 048         27 048        32 585        -5 538        -20 % 6 687 -387 %
Sum kostn 543 846       436 253     477 678     -41 425      -9 % 426 263     -12 %
Driftsresultat 12 108         20 183       -9 286        -29 469      30 151       -131 %
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Netto interne transaksjoner er vel 5 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet mindre 
dekningsbidragsinntekter fra den eksterne virksomheten på grunn av utsatt oppstart av SFF-ene, 
samt etterslep i faktureringen fra kjernefasilitetene. Det forventes at faktureringen på kjerne-
fasilitetene er ajour ved årets slutt, slik at alle inntekter og prosjektkostnader er kommet med i 
regnskapet. 
 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Pr. oktober har fakultetet en ekstern aktivitet (BOA) på 182 mill. Det er 21 mill. lavere enn budsjett.  
 
Tabell 2 – BOA pr oktober 2013 


 
 
Oppdragsaktivitet: Fakultetet har få oppdragsprosjekter (4). To av prosjektene (Denosum og 
Støyprosjekt for forsvaret) står for mer enn 90 % av aktiviteten. Begge disse ligger ved IGS. De øvrige 
prosjektene er mindre og av mer ad hoc-karakter. Vi forventer aktivitet som budsjettert; 9 mill. 
 
Norges forskningsråd (NFR): Pr oktober er aktiviteten på prosjekter fra Norges Forskningsråd på 52 
mill. Alle instituttene har prosjekter finansiert av NFR i varierende grad og fakultetet håndterer NFR-
tildelingen til forskerlinjen (markert «Fak felles» i tabellen). Aktiviteten på SFF-ene er foreløpig små 
og gjenspeiles ikke i denne oversikten. 
 
Budsjettmålet for 2013 på 85 mill. vil som nevnt i tidligere rapporteringer ikke nås. SFF-ene som ble 
tildelt fakultetet i fjor kommer senere i gang enn forutsatt i budsjettarbeidet. Vi får jevnlig tildelt nye 
prosjekter, men det er også prosjekter som ferdigstilles eller som tar lengre tid enn forventet. Målet 
for året på 69 mill. (prognose) er opp med to mill. forrige måned.  
 
EU-prosjekter: Pr oktober er aktiviteten om lag 7 mill. Det er 3 mill lavere enn budsjett. Aktiviteten er 
litt økende og prognosen økes til 9 mill. 
 
Annen bidragsaktivitet: Blant prosjektene i denne gruppen finnes gaver (f. eks Kreftfordringen), 
Stiftelser (f. eks Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Bergen Medisinske forskningsstiftelse mm), 
statlige etater (f. eks Helsedirektoratet, helseforetakene), samt gaveforsterkningsmidler som er gitt 
på bakgrunn av gavene. Annen bidragsaktivitet er samlet den største finansieringskilden og pr. 
oktober stod den for 64 % av aktiviteten.  Aktiviteten er stor og vi forventer 137 mill. i aktivitet som 
er mer enn budsjettert.  
 


Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  
Til tross for bedring på enkeltområder de siste månedene, viser prognosene at lønnskostnadene og 
andre driftskostnader blir høyere enn tidligere lagt til grunn. Derfor økes den negative prognosen til 
minus 32 mill. På lengre sikt er det imidlertid flere positive forhold. Lønnskostnadene viser på sikt en 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 9 000 7 158 7 264 -106 6 850 414


NFR - bidragsaktivitet* 85 000 66 092 51 887 14 205 72 567 -20 680       


EU - bidragsaktivitet 13 000 9 942 6 759 3 182 8 007 -1 248        


Annen bidragsaktivitet 133 000 119 714 116 235 3 479 114 343 1 892         
Sum BOA 240 000 202 906 182 145 20 761 201 767 -19 623
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nedgang, og vi får flere store eksterne prosjekt som generer både driftsmidler til forskerne og 
dekningsbidrag til instituttene.   


I regnskapet pr. oktober er det blant annet midlertidig ført kostnader knyttet til SFF-ene  i 
grunnbevilgningen på over 1 mill. og det er forsinkelser på over 1 mill. i fakturering på flere 
kjernefasiliteter som vil bedre resultatet vårt tilsvarende. 


Når det gjelder rekrutteringsstillinger, er ikke nedgangen i stipendiatstillinger så stor som forventet 
pr. oktober, men i november går budsjettet i null og deretter reduseres antall stipendiater. Det er et 
overforbruk på om lag 6 mill. i år og sammen med et underskudd på 7 mill. fra 2012 blir den samlede 
negative overføringen til 2014 om lag 13 mill. for stipendiatene. Det er stabilt antall postdoktor-
stillinger som vil gi om lag 10 mill. i overforbruk i år, og med et underskudd på 1,5 mill fra 2013 blir 
negativ overføring på om lag 11 mill. til 2014. I tillegg er det et udekket underskudd på 18 mill. fra 
2012 som videreføres til 2014.  


Instituttene har positiv fremgang i forhold til tidligere rapporteringer. Økonomien ved K1 og K2 følges 
opp både i oppfølgingen av regnskap 2013 og i budsjettprosessen for 2014. 


Oppsummert er utviklingstrendene i regnskapstallene og forventningene svakere enn tidligere 
antatt, og en helhetsvurdering gjør at vi øker prognose for underskudd til 32 mill.  


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Målene som ble satt for 2013 (240 mill.) var for høye, særlig for NFR og EU. Ved gjennomgang av 
status pr. oktober er prognosen justert i tråd med utviklingen og forventninger resten av året: 
 
  Prognose Årsbudsjett 
Oppdrag      9 mill.     9 mill. 
NFR     69 mill.   85 mill. 
EU      9 mill.      13 mill. 
Annen  137 mill. 133 mill. 
Til sammen 224 mill. 240 mill. 
 
Overføringer BOA:  
Ved inngåelse av kontrakter om bidragsprosjekter lages det en betalingsplan. Dette medfører at vi til 
en hver tid har fått noen innbetalinger som ikke er brukt. Ved årsskiftet forventes det at fakultetet 
har om lag kr 76 mill. i innbetalinger fra BOA prosjekter som ikke er benyttet. De forventes å fordele 
seg som følger: 
 


• Oppdrag      0 mill. 
• NFR       5 mill. 
• EU    11 mill. 
• Annen    60 mill. 
• Til sammen   76 mill. 


 


Forslag til vedtak: 


Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. oktober 2013 til etterretning. 
 


15.11.2013 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg og Ørjan Hauge 
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