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Referat fra Informasjons- og drøftingsutvalget ved Fakultet for kunst, 
musikk og design 

 
Til stede: Kari Merete Paulsen (leder), Trude Mathiesen, Steinar Sætre, Synnøve Myhre, 

Simon Gilbertson HVO (observatør), Vidar Lidtun (sekretær) 

 

I  Innkalling og saksliste godkjent 

 

II Referat fra møtet 09.12.2020 godkjent. Ingen saker under 

eventuelt 

 

 

Drøftingssaker 

Sak 03/21 Økonomisk stillingsplan/revidert bemanningsplan  

 

Møtebehandling Fakultetsdirektør redegjorde for denne viktige saken. Saken 
omhandler langsiktig bemanningsplanlegging, basert på 
universitetsledelsens signaler om å legge til grunn vitenskapelig 
kapasitet på 2017 -nivå (som et «nullpunkt»). Dekanen har 
innarbeidet føringer for fremtidige ansettelser som er relevant for 
bemanningsplan og budsjettprosess for senere år. Økonomisk 
stillingsplan har et tidsperspektiv frem til 2025. 

 
 Protokollmerknad fra Forskerforbundet:  
 

Fakultetet bør legge inn en forutsetning om at undervisningsdelen 
av stipendiatstillinger kan beregnes inn i forhold til den ordinære 
bemanningsplanen. Det er at disse stillingene fyller reelle 
undervisningsbehov ved de enkelte instituttene. Dersom 
stipendiatstillinger ikke gjør dette, vil de kunne føre til en svekkelse 
av fakultetets totale undervisningskapasitet og undervisningstilbud. 
Dette vil igjen kunne føre til merbelastning for faste ansatte i 
fagstillinger. 

 
  

Dato: 03.01.2021 

Arkivsaksnr: 2021/1599 

  

Informasjons- og drøftingsutvalget ved KMD 

 

03.01.2021, på Teams 

Utvalg:  

Sak: 

Møtedato: 



  

 

 

 

   

2 

 

Sak 04/21 KMDs utfyllende retningslinjer til UiB sin opptaksforskrift  

 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om viktigheten av å få større 

forutsigbarhet i forbindelse med opptak som nå er etablert i 
utfyllende retningslinjer i forhold til UiBs opptaksforskrift.  

 
Sak 05/21 Synlighet eksternt av fakultetets aktivitet– rammer for 

årsrapport 

 
Møtebehandling Fakultetsstyret har etterspurt en systematikk og oversikt knyttet til 

hvordan fakultetet fremstår utad/eksternt. I saken bes 
fakultetsstyret om innspill til hvordan aktiviteten ønskes rapportert.  

 
Sak 06/21 Oppnevning av komite som skal komme med forslag til 

ekstern leder av fakultetsstyret 2021-2025 

 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om saken og forslag til medlemmer av 

komiteen. 
 
Sak 07/21 Handlingsplan for HMS 2021 

 
Møtebehandling Fakultetsdirektør orienterte om planen og HMS–utvalgets rolle.  

Handlingsplanen er med utgangspunkt i målene for 2020 
oppdatert, justert og presisert. 

 
Sak 08/21 HMS-rapport 2020 

 
Møtebehandling HMS-rapporten inneholder avvik som grunnlag for videre konkret 

oppfølging.  
 
Sak 09/21 Økonomirapport 2020 

 

Fakultetsdirektør orienterte om økte overføringer knyttet til lavere 

aktivitet i all hovedsak grunnet Koronasituasjonen (totalt ca. 18 

millioner i overføringer). Det vil bli utarbeidet planer for 

bruk/aktivitet i 2021. 

 
 
Informasjons- og orienteringssaker 

a) Orientering om evaluering av instituttene – muntlig orientering 

b) Oppnevning av programsensorer 

c) HMS- undersøkelse november 2020 

d) HMS-avvik for perioden 
e) Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2020 

f) Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved UiB våren 2021 Arbeidsmiljø- og 
arbeidsklimaundersøkelser (ARK) | HR-avdelingen | Universitetet i Bergen (uib.no) 

 
 
Sak 10/21 Eventuelt 

https://www.uib.no/ark
https://www.uib.no/ark

