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Hei dere,
Som dere har forstått jobbes det intenst med å finne måter å få økonomien på BIO i bedre balanse. Noen av tiltakene
er rettet mot å redusere kostnader, f.eks. i forbindelse med vår undervisningsaktivitet. Men vi må også redusere
lønnskostnadene og ledergruppen skal ha heldagsmøte om dette på kommende mandag. Selv om dette er en
utfordrende situasjon er jeg ganske optimistisk på at vi skal klare det, uten for store negative konsekvenser. Så snart
vi har oversikt over langtidsbudsjett og konkrete tiltak vil jeg innkalle til et allmøte der vi informerer mer detaljert og
selvsagt åpner opp for diskusjon.
Jeg er faktisk ganske sikker på at BIO kommer styrket ut av denne prosessen.
Med disse oppløftende ordene ønsker jeg dere alle en riktig god helg.
Og så gleder jeg meg til BIOdagen den 20 mars!
Mvh, Ø

Dear all,
As you understand, we are working hard to find ways to get the economy at BIO in better balance. Some of the
measures are aimed at reducing costs, e.g. in connection with our teaching activity. But we must also reduce labor
costs and the management team will have a full-day meeting on this on Monday. Although the situation is
challenging, I am quite optimistic that we will manage to pull through, without too much negative consequences. As
soon as we have an overview of long-term budget and specific measures, I will convene a general meeting where we
provide more detailed information and of course open up for discussion.
In fact, I'm pretty sure that BIO will come out of this process strengthened.
With these uplifting words, I wish you all a really good weekend.
And I look forward to the BIO Day on March 20!
Regards, Ø

Dekanbloggen - Helge K. Dahle:
Det er ikke rart det blir bråk av slikt
Den 13. februar ble Aune-utvalgets forslag til ny universitets- og høyskolelov lagt
fram. De fleste har sikkert fått meg seg at lovforslaget har skapt debatt.
Ikke minst har forslaget om ekstern styreleder skapt temperatur.
betrakninger om lovutkastet i dekanbloggen
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Viktig informasjon
HMS-kartlegging 2020
Også i år vil vi gjøre en kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet i forbindelse med HMS-vernerunden. Alle temaene i
kartleggingen er ikke relevante for alle. Du skal kun besvare det som er relevant for deg. Problemer av
bygningsmessig karakter, se liste under, meldes direkte til EiA i Lydia https://lydia.uib.no/Lydia/Demand/
- Belysning, knuste stikkontakter og annen elektro (ikke IT som meldes til BRITA)
- Varme og ventilasjon
- Dører og vinduer
- Kraner og toaletter som lekker
Renhold og avfall meldes til Nina.Holland@uib.no
Kartleggingsskjemaet finner du her https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8159111
Svarfrist: 13.mars

HSE –survey 2020
We hereby invite you to participate in a survey ahead of the HSE-round 2020. All topics are not relevant for everyone,
and you do only need to answer the questions relevant to you. Please report structural issues, see list below, to EiA
in Lydia https://lydia.uib.no/Lydia/Demand/
- Lighting, broken sockets and issues with electrical equipment (not IT reported to BRITA)
- Heating and ventilation
- Doors and windows
- Leaking faucets and toilets
Please report cases concerning cleaning and waste to Nina.Holland@uib.no
Please find the survey her https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8159606
Closing date: 13th of March
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Kurs i håndtering av farlig avfall onsdag 25. mars
kl 09 – 12 i møterom A+B i C. G. Sundst hus
Kurset omfatter avfallsrutiner ved UiB, hvordan deklarere farlig avfall,
finne korrekt avfallsstoffnummer, arbeid i grupper med konkrete
eksempler. Praktiske eksempler og erfaringsoverføring vil vektlegges.

Foto/ill: Colourbox

Informasjon om kurset, og lenke til påmelding finnes her:
https://w3.uib.no/nb/hms-portalen/74820/kurs-i-h%C3%A5ndteringav-farlig-avfall

Om noen har konkrete eksempler på kjemikalier som dere er usikre på hvordan dere skal avfalls håndtere så send
gjerne lenke til Sikkerhetsdatablad til Bente-Lise P Lillebø Bente-Lise.Lillebo@uib.no Yrkeshygieniker ved HMSseksjonen.
I vår så arrangerer vi også kurs i personlig verneutstyr:
https://w3.uib.no/nb/hms-portalen/124912/kurs-i-personlig-verneutstyr
Dere finner informasjon om disse og andre kurs som arrangeres av Seksjon for HMS på HMS-portalen:
https://www.uib.no/hms-portalen/73725/hms-kompetanse
Mvh Bente-Lise Lillebø
Yrkeshygieniker/senioringeniør, Seksjon for HMS, beredskap og BHT, HR-avdelingen

Ny leverandør for arbeidsplassbriller gjeldene fra 01.03.2020
Fra 01.03.2020 er det Specsavers som er leverandør for arbeidsplassbriller til ansatte ved UiB. Dette innebærer at
det ikke vil være mulig å bruke tidligere leverandør (Brilleland) etter denne datoen dersom ansatte ønsker utgiftene
refundert fra UiB.
På bakgrunn av dette bes det om at alle ledere informerer sine ansatte om denne endringen, og at avtalen følges
opp i henhold til retningslinje for synsundersøkelse og anskaffelse av arbeidsplassbriller som tidligere. Mer
informasjon om arbeidsplassbriller, retningslinjen og aktuelle skjema finnes på HMS-portalen/HSE-gateway. Det vil
også bli publisert en nyhetssak om overgang til ny leverandør på UiB sine nettsider før endringen trer i kraft.
Ved ytterligere spørsmål – ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten ved kontorsjef Bente Nilsen Hordvik.
Vennlig hilsen
Sonja Irene Dyrkorn
HR-direktør

Bente Nilsen Hordvik
Kontorsjef BHT/bedriftsfysioterapeut
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Timeplan for HMS-runden 2020/ Time schedule for the HSEround 2020.
Om hms-runden, norsk: https://www.uib.no/hms-portalen/74549/hms-runde
About the HSE round, English: https://www.uib.no/en/hms-portalen/80477/hse-round

BIO-blokk, 1-4 etg. / BIO-block, 1.-4.floor:
Safety delegate: Ann-Elise Olderbakk Jordal
Tirsdag 10.mars, 12:30 – 16:00, Kontor, start 3.etg.
Tuesday March 10th, at 12:30 to 16:00, Offices, starting 3rd floor
Mandag 30.mars, 9:00 – 12:00, Lab, start 1.etg.
Monday March 30th, at 9:00 to 12:00 Lab, starting 1st floor

BIO-blokk, 4&5 etg. Molekylærbiologisk faggruppe / BIO-block, 4 & 5.floor:
Safety delegate: Diana Turcu
Mandag 23.mars, 9:00 - 12:00, lab, start 5.etg.
Monday March 23rd, at 9:00-12:00, Lab, starting 5th floor
Tirsdag 31.mars, 9:00 – 12:00 kontor, start 5.etg.
Thursday March 31st, at 9:00 to 12:00, Offices, starting 5th floor.

A-blokk:
Safety Delegate: David Rees
Onsdag 1.april, 9:00 – 12:00, Kontor, start 2.etg.
Wednesday 1st of April, at 9:00 to 12:00, Offices, starting 2nd floor
Onsdag 25.mars, 9:00 – 11:30, Lab, start 1.etg.
Wednesday March25 th, at 9:00 to 11:30, Lab, starting 1st floor

B-blokk:
Safety delegate: Heikki Savolainen
Onsdag 11.mars, 9:00 – 12:00, Lab, starter 2.etg
Wednesday March 11th, at 9:00 to 12:00 Lab, starting 2nd floor
Tirsdag 24.mars, 9:00 – 12:00 kontor, start 2.etg.
Thursday March 24th, at 9:00 to 12:00, Offices, starting 2nd floor.
Ryddedag torsdag 16.april
Cleaning up day Thursday 16th of April
Hilsen Evy
HMS-koordinator/HSE-coordinator
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Forskning/utlysning
Joint EuroMarine-EMBRC 2020 call for proposals

In 2020, EuroMarine and EMBRC jointly launch a new call offering access to EMBRC services to early career
researchers affiliated with a EuroMarine member organisation.
Eligible: PhD students or young scientists holding a post-doctoral position and within 5 years of their PhD degree.
19 April 2020: Deadline for proposal submission
http://euromarinenetwork.eu/calls/joint-euromarine-embrc-2020-call-proposals
(Universitetet i Bergen is full member)

Kjære kolleger,
Vedlagt følger de oppdaterte dokumenter for NVP sommerskole 2020 annonsering med den nye søknadsfrist som
er utvidet til 15. mars. 2020.
Mer informasjon: http://polar-academy.com/summer-schools/global-arctic-2020/
Håper at dere kan videreformidle informasjonen til mulige kandidater.
Mvh

Jorge Kristiansen
Kontorleder / Office Manager

The Norwegian Scientific Academy for Polar
Research

Mobil
+47 455 19 649
jorgek@polar-academy.com
www.polar-academy.com

Svalbard Science Centre
UNIS / P.O. Box 156. NO-9171 Svalbard
Telefon +47 79 02 33 00
Follow us in Facebook / Linkedin
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Call for Peder Sather funding, 2020-21 – Information

Apply for funding from the Peder Sather Center (UC Berkeley).
Application deadline: 1 April.
The Center will select projects for support and also serve as an administrative hub for these partnerships. The Center
will also use its financial resources to support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual
exchanges, graduate student exchanges, postdoctoral fellow exchanges, the undertaking of exploratory and pilot
studies, and the undertaking of core research activities such as data collection and analysis.
Applications from all fields and disciplines are welcomed
Funding Packages The Center will make a minimum of $550,000 available for projects each year and offers grants of
between $10K and $25K. Funds are made available for two academic years. Grants can support activities such as
workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies,
activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for principal investigators, the collection and analysis of
data, and other core research activities.
Read the complete call

Prima-learning – reisemidler og workshops, Sør-Afrika
Hei,
BIO har eit mobilitetsprosjekt med Sør Afrika. Her er det reisemidlar for utveksling for forskarar og studentar.
I vår er det dessuran mogleg å delta på workshops om bruk av stabil isotopmetode til å studera trofiske
interaksjonar, og kurs om manetøkologi og biologi. Les meir her:
https://www.uib.no/en/bio/123072/prima-learning
Beste helsing
Anne Gro Vea Salvanes
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Info om utlysing i NORHED II 10.mars
Kjære prosjektleiarar, instituttstyrarar og administrasjonssjefar involverte i NORHED-prosjekt
Informasjonen under frå Norad om venta ny utlysing i NORHED-programmet tirsdag 10.mars kom i førre veke. Del
gjerne i dykkar nettverk og partnarar i sør (merk engelsk tekst nederst i eposten)!
Som de ser kjem Norad denne gongen til å benytte elektronisk søknadsportal, og vil også gje
institusjonskontaktane ei koordinerande rolle i prosessen. Me vil kome tilbake med meir informasjon om prosessen
så snart me får vite meir om korleis dette blir lagt opp frå Norad.
Merk også informasjonsmøte 20.mars som også vil bli mogeleg å følge over internett. Ta gjerne kontakt om de
lurer på noko. Informasjon om utlysinga vert også delt med Utvidet Rådgiverforum, der forskingsrådgjevarar frå
alle fakulteta deltek.
Beste helsing Kristin Svartveit, Forskningsadministrativ avdeling

Dear all,
As you are aware, Norad has been working on the new call for the NORHED II. We are now in the final stages of the
preparations, and would use the opportunity to inform all partners in the current portfolio of the upcoming call for
NORHED II. We are here sharing with you some information on dates, where to search for information and other:
Date for launching and where to go.





The launch of the NORHED II call for applications will be Tuesday 10 March.
Tentative application deadline will be 5 June. Final application deadline will be announced together with
the call 10 March.
Information on thematic focus areas and country priorities, eligibility criteria and application deadline will
be announced on Norad.no: https://norad.no/en/front/funding/norhed/
Norad will hold an information meeting for potential applicants Friday 20 March. The event will be
streamed and available to upload on our website.

Submitting the application.




All applications must be submitted through our new electronic portal for applications.
The electronic portal will be open from 20 March.
Information on how to access the online application portal will be given on the webpage linked to above.

We look forward to launching the NORHED II, and hope for many interesting applications.
With best regards,
Jeanette da Silva, Senior Adviser
The Knowledge Bank, Section for Research, Innovation and Higher Education
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Undervisning og studieinformasjon
Lesesal på Høyteknologisenteret er stengt ut vårsemesteret
Lesesalen på høyteknologisenteret er stengt for bruk vårsemesteret 2020 på grunn av bygging av nye rom for
aktivitetsbasert læring. Lesesalen det gjelder er den som ligger i enden av korridoren der datasalene lå tidligere.
Lesesalen åpnes igjen høstsemesteret 2020.
Tømming bokskap innen fredag 13. mars:
Dersom du har bokskap på denne lesesalen må de tømmes innen fredag 13. mars. Bokskapene blir ikke tømt av
fakultetet, men det er ikke mulig å komme seg inn på lesesalen etter fredag 13. mars.
Har du spørsmål kan de rettes til studie.matnat@uib.no
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BIO-kalender
Torsdag 12. mars
Ph.d. prøveforelesning Neil Anders: Pain in fish: current scientific evidence and implications for food from
the ocean
10:00–10:45
Seminarrom K3, Biologen Blokk B, Thormøhlens gate 53A
Gjesteforelesning, Asbjørn Vøllestad, UiO: Understanding local adaptation in a freshwater salmonid fish:
evolution of a research programme
14:15–15:00
Seminarrom K3/K4, Biologen Blokk A, Thormøhlens gate 53B

Fredag 13. mars
Gjesteforelesning, Elvira Poloczanska, Alfred Wegener Institute, Bremerhaven: The latest IPCC report on
ocean and the cryosphere in a changing climate
09:00–09:45
Seminarrom K3/K4, Biologen Blokk A, Thormøhlens gate 53B
Disputas, Anna Jeja Gabriella Ljungström: Effekter av miljø- og klimaendringar på planktivor fisk
10:15–12:00
Stort auditorium, Høyteknologisenteret, 2et Datablokken

Onsdag 18. mars
Ph.d. Midtveisevaluering Agnieszka Ruminska: Extra-pair mating and the evolution of cooperative
behaviours.
10:00–10:45
Seminarrom K3, Biologen Blokk B, Thormøhlens gate 53A

Torsdag 19. mars
Ph.d. midtveisevaluering Justine Laura Chrissie Siegwald: Origin and biogeography of deep-sea marine
biodiversity, with a systematic revision of the genus Scaphander(Mollusca,Gastropoda, Cephalaspidea)
10:15–11:00
Seminarrom K1, Biologen Blokk A, Thormøhlens gate 53A
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Arrangementer

Writing science stories: How to write for a broader
audience

Tirsdag 17. mars, 12:00–13:00
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag,
Realfagsbygget
Foto/ill.: Image by Mohamed Hassan from Pixabay

Together with Bjerknes Centre for Climate research and CHESS Research School the Science Library invites PhDs,
students and researchers to an inspiring discussion about writing good science stories.
Dallas Murphy, an author with an interest for science, and Tim Wollings, a scientist with an interest for writing, will
share their insights on writing popular science. Thomas Spengler, Professor of meteorology at the Geophysical
Institute and the Bjerknes Centre for Climate Research, will be moderating the discussion.
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Selskapet til Vitenskapenes Fremme - Ekskursjon til Rosendal 9
(-10). mai
Du kan nå melde deg på Selskapets ekskursjon, som i år går til vakre Rosendal ved
Hardangerfjorden. På programmet står omvisninger og foredrag på
Folgefonnsenteret med to av Vestlandets ledende forskere, mini-ekskursjon til
Guddalselven med biolog og spennende laksehistorier, og omvisning på Baroniet
med årets Årebrot-foreleser. Vi legger også opp til god mat, godt selskap og
overnatting for dem som ønsker det.
Les hele invitasjonen med program her
Påmeldingsskjema
Beste hilsen,
Leif Nøttestad, preses
Magnus Vollset, generalsekretær

Faste Lenker
BIO internsider (her finner du interne sider for ansatte)
BIO-kalenderen (her finner du arrangementene på BIO)
Publikasjoner på BIO (lenke til registrerte 2019-publikasjoner i CRISTIN)
Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud)
Information for International Researchers
Ledige stillinger på UiB
Høringer
HMS
BioCEED
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