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I   VEDTAKSSAK 
 
   
Sak 63/15 Høring – Endring av modell for styring og ledelse i universitets- og 


høyskoleloven (UHL)  
  Saksforelegg av 27.07.2015 (ePhorte 15/7430)  
   


Professor Trond Riise (Gruppe A) deltok ikke i behandlingen av saken grunnet 
forskningstermin med utenlandsopphold.   


 
 Vedtak:    


1. Fakultetsstyrets godkjenner utsendt forslag til høringsnotat, med endringer 
som framkommer etter innspill fra fakultetsstyret. 


2. Dekan utarbeider endelig høringsnotat på grunnlag av tilbakemeldinger fra 
fakultetsstyret. 


3. Endelig høringsnotat oversendes universitetsdirektørens kontor og legges 
fram for styret i neste fakultetsstyremøte. 


 
 
 
10.08.2015/raho   
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I   VEDTAKSSAK 
 
   
Sak 64/15 Tilsetting uten utlysning (kalling) – Professor ved Klinisk institutt 2 – KG 


Jebsen senter for Diabetesforskning – Professorkompetanse – unntatt 
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Professor Helga Birgitte Salvesen (Gruppe A) og senioringeniør Janne Molnes 
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 Vedtak:    
  Unntatt offentlighet.  
 
 
17.08.2015/raho   
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   


 
  Styresak: 74/15 


Sak nr.: 2007/15592  Møte: 09.09.2015  


 
 
 
 
Oppnevning av ny programsensor for ernæringsstudiene ved  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 


1. «Retningslinjer for programsensor ved Universitetet i Bergen» 
 


http://link.uib.no/programsensor 


 
Hva saken gjelder 


Ingunn Bergstad har i to perioder fungert som programsensor for 
bachelorprogrammet i human ernæring og masterprogrammene i human og klinisk 
ernæring. Bergstads periode som programsensor utløper 31.12.2015. 


Programutvalg for ernæring har foreslått dosent Frode Slinde ved Göteborgs 
universitet (GU) som ny programsensor. Slinde er studierektor for ernæringsstudiene 
ved GU, og er autorisert dietist og ernæringsfysiolog i henholdsvis Sverige og Norge. 
Slinde har sagt seg villig til å påta seg vervet. 


Forslag til vedtak 
Dosent Frode Slinde oppnevnes som programsensor for ernæringsstudiene ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet fra og med 01.01.2016 til og med 31.12.2019 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør  Ørjan Leren 
 
 


 seksjonssjef 


24.08.2015/EIDA 
 
Vedlegg:  


1. Referat fra Programutvalg for ernæring, 24.06.2015 
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REFERAT FRA MØTE I PROGRAMUTVALG FOR ERNÆRING 


Onsdag 24. juni 2015 kl. 09.00-11.00 i Armauer Hansens hus, rom 437 4.etg. 


 


Tilstede: Jutta Dierkes (leder, K1), Trygve Hausken (K1), Berit Falk Risvold (AKE), Ottar Nygård (K2), 
Grace Egeland (IGS), Marion Kusche-Gullberg (IBM), Asta Optun (observatør), Guro Akre (sekretær).  


Fravær: Robin Ørnsrud (NIFES), Natasha Welland (student), Camilla Bringslid (student).  


 


SAKSLISTE 


Godkjenning av innkalling, referat fra 2. april 2015 og saksliste  


Godkjent med retting av skrivefeil.   


 


Sak 22/15 Studieplan Bachelorprogram i ernæring 


Det mangler enkelte kategorier i Studieplanen for human ernæring. Disse må utfylles.  


Vedtak: Programutvalget vedtar Studieplan for human ernæring.  


 


Sak 23/15 Programsensor ernæring  


Ingunn Bergstads periode som programsensor avsluttes 31/12 2015. UiBs anbefaling er at 
programsensor ikke sitter mer enn to perioder. Programutvalgets leder foreslår Frode Slinde fra 
Göteborgs Universitet som ny programsensor.   


Vedtak: Programutvalget foreslår Frode Slinde som ny programsensor for ernæring. Saken 
oversendes fakultetsstyret.  


 


Sak 24/15 TVEPS i Master i klinisk ernæring  


TVEPS kan opprettes som obligatorisk emne uten studiepoeng, og anbefales gjennomført i løpet av 
2. Semester, eventuelt i 3. semester på masterprogram i klinisk ernæring. Programutvalget følger 
opp ovenfor IGS til høsten.  


 


Sak 25/15 Emneansvarlig Pasientkommunikasjon NUCLI355 
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Dierkes tar emneansvar høsten 2015, men alternative løsninger må på plass før høsten 2016.  


 


Sak 26/15 Innkomne emnerapporter   


Se vedlagte emnerapporter NUTR301 og BMED381 til orientering.  


Det skal planlegges ny gjennomgang med emneansvarlige og ny programsensor, gjerne tidlig vår 
16.  


 


Sak 27/15 Oppfølging av studiebarometer  


Positiv utvikling for bachelorprogrammet, men en negativ utvikling på læringsutbytte. Dierkes og 
Akre skal gå inn i dette og finne potensielle forbedringer innen læringsutbytte.  


 


Sak 28/15 Manglende emneansvarlige 


Emnene NUTR150 og NUTR301 mangler emneansvarlige fra våren 2016.  


Det foreslås at Vegard Lysne tar emneansvar for NUTR150, og at Josef Rasinger fortsetter med å ta 
noen undervisning. Dierkes følger opp.  


Øyvind Lie sin bistilling går ut ved nyttår, og det er derfor ingen emneansvarlig i NUTR301 våren 15. 
Dierkes følger opp videre i høst.   


 


Sak 29/15 Høring Universitets- og høyskoleloven 


Programutvalget orienteres om endringer i høringen.   


 


Sak 30/15 Undervisningsnormering 


Programutvalget orienteres om den nye undervisningsnormeringen.  


 


Sak 31/15 Møter høsten 2015 


Møtedatoer høsten 2015: 26/8, 30/9, 4/11 og 9/12.  


 


Jutta Dierkes (s) 
leder 


 


Guro Akre (s) 
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sekretær 
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk - odontologiske fakultet  
  Styresak:    73/15 
Sak nr.: 15/5771  Møte: 09.09.15 
 
BUDSJETTFORSLAG 2016 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Universitetsstyresak 49/15, møte 28/5-2015: Om budsjett og budsjettprosess 2016. 
b) Fakultetsstyresak 26/14, møte 9/4-14: Rullering av strategisk plan 2015-2016 – MOF. 
c) Fakultetsstyresak 50/14, møte 17/6: MOFs handlingsplaner 2014-2016. 
d) Fakultetsstyresaker 27-28-29/14, møte 9/4: utdannings-, forsknings- og 


forskerutdanningsmeldingene. 
e) Fakultetsstyresak 45/15, møte 27/5: Budsjett og budsjettprosess 2016. 
f) Fakultetsstyresak 56/15, møte 24/6: Budsjett 2016 – økonomiske rammer og prioriteringer. 
g) Budsjettrundskriv fra Universitetsdirektøren til fakultetene, sak 15/5600. 
h) Budsjettrundskriv til instituttene, sak 15/5771. 


 
Hva saken gjelder 
I denne saken behandler styret fakultetets budsjettforslag for 2016 (se vedlegg). Budsjettforslaget 
sendes UiB og inngår i grunnlaget for Universitetdirektørens budsjettforslag 2016 til Universitetsstyret.  
 
Fakultetets budsjettforslag gir premisser for forslag til budsjettfordeling i fakultetsstyret som er planlagt i 
desember 2015. Forslag til endelig budsjettfordeling vil også være basert på universitetets og fakultetets 
strategi, fakultetets tildeling fra Universitetsstyret, fakultetets budsjettforslag, styrets vurderinger, forslag 
fra instituttene og drøftinger i ulike fora. 
 
Fakultetsdirektørens kommentarer 
Budsjettforslag 2016 er utarbeidet med bakgrunn i prioriteringene som er gjort i konkrete handlingsplaner 
og faglige planene slik de fremkommer i forsknings-, utdannings- og forskerutdanningsmeldingene, samt 
gode innspill fra instituttene. 
 
Fakultetet er underfinansiert på grunn av gjennomgripende strukturendringer i UiBs budsjettmodell. Vi  
fremmer fire områder som er avgjørende for fakultetets langsiktige rammebetingelser; 


1. Ytterligere differensiering i satser for rekrutteringsstillinger. 
2. Større andel av UiBs rekrutteringsstillinger. 


a. Flere rekrutteringsstillinger til fakultetets egenfinansiering av SFFene. 
b. Behov for stillinger som lyses ut etter fri konkurranse. 


3. Frafall av sentralt dekningsbidrag for nulldekningsbidragsstillinger. 
4. Styrke fakultetets grunnfinansiering ut fra omfanget av oppgaver og resultater. 


 
Budsjettforslag 2016 er utfordrende på grunn av tidligere års underskudd, stramme økonomiske rammer 
og forventede rammekutt. Økonomisk balanse og handlingsrom er avgjørende premiss i 
langtidsvurderingene for at fakultetet kan gjennomføre prioriterte tiltak. I 2016 vil økonomien være stram 
men fra 2017 er det muligheter for reelle prioriteringer.  


Vi forventer økning i den eksternt finansierte aktiviteten (BOA) og særlig gjelder dette for prosjekter 
finansiert fra Norges Forskningsråd. Det er svært positivt at vi har flere tilslag og større prosjekter. 


Prioriteringer 
Budsjett og årsplan for 2016 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet, UiBs og fakultetets 
handlingsplaner og i 2016 vil følgende områder være prioritert:   
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Kvalitet i utdanningen og undervisningssatsinger 


• Etablere nytt medisinsk ferdighetssenter for ferdighetstrening ved UiB 
• Etablere pedagogisk enhet for å utvikle fakultetets pedagogiske tilbud 
• Prioritere digitalisering av undervisning og arbeid med nye undervisningsformer 
• Videre iverksetting av ny studieplan i medisin  


 
Fakultetet vil følge opp UiBs satsninger for digitale undervisnings- og eksamensformer som medfører 
behov for kompetanseutvikling og justeringer av undervisningstilbud for alle studieprogram. 
 
Vi vil prioritere gjennomgang av alle studiene i forhold til kvalitetsrammeverket for å se til at det er 
samsvar mellom kunnskapsmål, undervisnings og eksamensformer.  
 
 
Kvalitet i forskning, forskerutdanning og store faglige satsinger 


• Etablere felles forskningsserver og personvernombud for helseprosjekter ved UiB 
• Øke antall grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger. 
• Øke ekstern finansiering og særlig NIH, EU- og NFR-finansiert forskning 
• Arbeide for tilslag på nye Sentre for fremragende forskning i søknadsrunde IV  


 
Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur ved blant annet å: 


• Oppstart ny kjernefasilitet – Forskningsenhet for helseundersøkelser 
• Etablere UiBs biobanksamarbeid med Helse Bergen 
• Investere i vitenskapelig utstyr for å være i forskningsfronten 
• Stimulere til tverrfakultært samarbeid som bioinformatikk med MN-fakultetet 


 
Ta i bruk nye muligheter for rekruttering av dyktige forskere og undervisere 


• Innstegstillinger og karriereløp 
• Rekrutteringsprogrammer; Elitesatsingen, Toppforsk og Bergens Forskningsstiftelse 


 
Styrke forskerutdanningen ved blant annet å: 


• Videreutvikle program for kvalifisering av forskningsveiledere 
• Kompetanseutvikling av yngre forskningsledere 
• Utvide porteføljen av forskerkurs 


 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 


1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2016 med merknader som kommer i møtet.  


2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.  


 


 
 
Nina Langeland       Inger Hjeldnes Senneseth 
Dekan         Fung. fakultetsdirektør 
 
 
Vedlegg 


1. Budsjettforslag 2016 – Det medisinsk odontologiske fakultet 
2. Budsjett 2016 - innspill fra MOF til Eiendomsavdelingen - bygg og infrastruktur (ettersendes) 


 
 
02.09.2014 Ørjan Hauge 
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1. Sammendrag   
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) gir samfunnet forskningsresultater og utdanner 
kandidater av høy kvalitet i en stor faglig bredde.  
 
Fakultetets visjon er «ny kunnskap for bedre helse». En høy etisk standard settes høyt i vårt 
verdigrunnlag og integritet, nysgjerrighet, åpenhet og entusiasme er våre kjerneverdier.  
 
Fakultetets fagområder er sammensatte og komplekse, og vi har et tett samarbeid med ulike 
helseinstitusjoner, særlig med Helse Bergen og sykehusene i Stavanger, Haugesund og 
Førde, Bergen kommune og Den offentlige tannhelsetjenesten. Et tettere og mer integrert 
samarbeid med Høgskolen i Bergen og Det psykologiske fakultet er under utredning. 
 
I 2016 vil fakultetet særlig vektlegge arbeidet med følgende områder:   
 
Kvalitet i utdanningen og undervisningssatsinger 


• Etablere nytt medisinsk ferdighetssenter for ferdighetstrening ved UiB 
• Etablere pedagogisk enhet for å utvikle fakultetets pedagogiske tilbud 
• Prioritere digitalisering av undervisning og arbeid med nye undervisningsformer 
• Videre iverksetting av ny studieplan i medisin  


 
Fakultetet vil følge opp UiBs satsninger for bruk av digitale undervisnings- og 
eksamensformer. Dette vil medføre behov for kompetanseutvikling og justeringer av 
undervisningstilbud for alle studieprogram ved fakultetet. 
 
Vi vil prioritere gjennomgang av alle studiene i forhold til kvalitetsrammeverket for å se til at 
det er samsvar mellom kunnskapsmål, undervisnings og eksamensformer.  
 
Kvalitet i forskning, forskerutdanning og store faglige satsinger 


• Etablere felles forskningsserver og personvernombud for helseprosjekter ved UiB 
• Øke antall grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger. 
• Øke ekstern finansiering og særlig NIH, EU- og NFR-finansiert forskning 
• Arbeide for tilslag på nye Sentre for fremragende forskning i søknadsrunde IV  


 
Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur ved blant annet: 


• Oppstart ny kjernefasilitet – Forskningsenhet for helseundersøkelser 
• Etablere UiBs biobanksamarbeid med Helse Bergen 
• Investere i vitenskapelig utstyr for å være i forskningsfronten 
• Stimulere til tverrfakultært samarbeid, som bioinformatikk med MN-fakultetet 


 
Ta i bruk nye muligheter for rekruttering av dyktige forskere og undervisere 


• Innstegstillinger og karriereløp 
• Rekrutteringsprogrammer; Elitesatsingen, Toppforsk og Bergens Forskningsstiftelse 


 
Styrke forskerutdanningen ved blant annet: 


• Videreutvikle program for kvalifisering av forskningsveiledere 
• Kompetanseutvikling av yngre forskningsledere 
• Utvide porteføljen av forskerkurs 


 
Vi forventer økning i den eksternt finansierte aktiviteten (BOA) og særlig prosjekter finansiert 
fra Norges Forskningsråd. Det er svært positivt at vi har flere tilslag og større prosjekter. 


2. Budsjettforslag 2016 for grunnbevilgningen  
Fakultetet økonomiske rammer vil være krevende også i 2016 som følge av resultatnedgang 
estimerte budsjettkutt og økte arealkostnader på totalt 24 millioner kroner.  
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Resultatutviklingen så langt i 2015 er bedre enn forventet og det samlede underskuddet som 
overføres til 2016 forventes å bli på om lag 6 millioner kroner.  
 
Tabell 1: Estimert inntektsreduksjon og kostnadsvekst for MOF i 2016 


Estimert reduksjon i resultatbasert tildeling 10 mill. 
Estimert andel effektiviseringskutt 3 mill. 
Strategikutt UiB - 1,5 % 8 mill. 
Økte arealkostnader 3 mill. 
Sum estimert inntektsreduksjon og kostnadsvekst 24 mill. 
 
Vi må betale ned på underskuddet fra tidligere år i annuum for at fakultetet skal ha et 
handlingsrom. Status nå er underskudd ved 4 av 5 institutter og i fellesavsetninger.  


a) Driftsbudsjett  
Fakultetsledelsen arbeider videre for å gjennomføre fakultetets strategiske målsetninger; 


• Ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå. 
• Kunnskap til samfunnet gjennom utdanning, formidling og innovasjon.  
• Internasjonalisering og globale perspektiver gjenspeiles i vår forskning og utdanning.  
• Vi skal være en initiativrik og ettertraktet samarbeidspartner. 


i. Inntektsramme  
Inntektsrammene reduseres i 2016, ser vi bort fra pris- og lønnskompensasjonen. Tabellen 
under er vist slik den er gitt fra Universitetsdirektøren.  
 
Tabell 2: Grunnbevilgning – endring i inntektsrammer fra 2015 til 2016 


 
 
Basis- og resultatrammen (annuum)  
Basisrammen for 2016: 


• Øker kun med pris- og lønnskompensasjonen og midler nye studieplasser i medisin. 
• Reduseres med forventede rammekutt og økte arealkostnader. 


 
Andre øremerkede midler er: utstyr, egenfinansiering SFF og ERC, REK og andre tiltak.  
 
Instituttinntektene forventes å være på nivå med budsjett 2015 og 60 % er pasientinntekter. 
 
Avskrivningsinntekter estimeres til 10 millioner kroner ut fra forventet investeringsomfang. 


ii. Økonomisk status 
Fakultetets økonomi endret seg dramatisk i 2011 og 2012 på grunn av omlegging av 
kostnadsfordelingen på eksterne prosjekt, inndekning av store egenandeler ved rammekutt 
og økte kostnader for rekrutteringsstillinger og areal. Særlig ble fakultetet rammet hardt ved 
at stillinger finansiert av prosjekter uten dekningsbidrag fikk den samme kostnadsøkningen 
som alle andre eksternt finansierte stillinger. Fakultetet har om lag 80 % av UiB samlede 
omfang av slike prosjekt.  


Budsjett 2016 Budsjett 2015 Endr i kr Endr i %
Basis 240 889                  232 932                  7 957             3,4 %
Resultatmidler utdanning 146 819                  138 363                  8 456             6,1 %
Resultatmidlerforskning 48 311                     60 616                     -12 305         -20,3 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater 104 575                  106 660                  -2 085            -2,0 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer 13 350                     12 920                     430                 3,3 %
Øremerkede midler annet 27 105                     27 326                     -221               -0,8 %
Instituttinntekter* 45 000                     45 000                     -                 0,0 %
Avskrivningsinntekter 10 000                     15 000                     -5 000            -33,3 %
Sum grunnbevilgning 636 049                  638 817                  -2 768           -0,4 %
*Som følge av endrede regnskapsprinsipp for OUK, ble inntektsbudsjettet for 2015 endret. Inntektene i 2015 er derfor økt med 28 mkr i tabellen.
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De store endringene i 2011 og 2012 gjorde at vårt fakultet ikke fikk økt handlingsrom når 
fakultetene i samme periode fikk økt resultatinntektene til 75 % av UiBs tildeling fra 
Kunnskapsdepartementet, men gjennomgikk tvert imot innstramminger. Bare fra 2014 til 
2015 har fakultetet redusert antall vitenskapelige årsverk med 16 årsverk, derav 8 faste 
vitenskapelige. 
 
Med stramme økonomiske rammer og lite «frie midler» er det utfordrende å få eksterne 
bidrag til forskningen. Eksterne bidrag vil ofte kreve at det settes av ressurser fra 
grunnbevilgningen – ressurser som vi i dagens situasjon har begrenset av. Institusjonelle 
egenandeler er dermed en stor utfordring for fakultetet. Tilslag på store, nasjonale 
konkurranseutsatte arenaer reduserer derfor paradoksalt nok handlingsrommet til fakultetet. 
 


iii. Egne tiltak for å oppnå økonomisk balanse  
For å oppnå budsjettbalanse og handlingsrom for fakultetet samlet og for hver enkelt enhet, 
er det gjennomført flere tiltak som på kort og lengre sikt bedrer den økonomiske situasjonen: 
 


1. Reduksjon i faste stillinger.  
Reduksjon i stillinger er krevende fordi dette også medfører redusert arbeidsinnsats. 
Særlig er reduksjonen i antall vitenskapelige stillinger de siste årene bekymringsfull 
fordi det reduserer fundamentet for mer og bedre forskning og utdanning. 


 
2. Reduksjon i rekrutteringsstillinger.  


Fakultetet har hatt god uttelling i nasjonale og internasjonale konkurranser men dette 
har også medført forpliktelser. I tillegg har fakultetet et stramt budsjett som har 
medført en kraftig reduksjon i utlyste og tilsatte rekrutteringsstillinger de siste årene.  
 


3. Bedre inndekning av kostnader på infrastruktur. 
Fakultetet har arbeidet systematisk for å øke samfinansiering med 
samarbeidspartnere og bidrag fra eksterne prosjekt til å dekke kostnader som 
prosjektet medfører ved UiB.  


a. Innføring av TDI-modell og leiestedskostnader er på plass. 
b. Samarbeid om kjernefasiliteter og samfinansiering med Helse Bergen og 


gaver fra Trond Mohn via Bergens forskningsstiftelse. 
c. Brukerbetaling for all bruk av kjernefasiliteter med differensiert pris for UiB 


forskere og for eksterne. 
 


4. Arealeffektivisering 
a. Økning i BOA og flere BOA-stillinger dekker noe av økte arealkostnader 
b. Vi har initiert en arealprosess for bedre utnyttelse og tilgang av fakultetets 


areal. 
 


iv. Rammebetingelser ved UiB for å oppnå økonomisk balanse 
I fakultetets langsiktige rammebetingelser er følgende forhold avgjørende: 
 
1. Ytterligere differensiering i satser for rekrutteringsstillinger 
 
2. Større andel av UiBs rekrutteringsstillinger. 


a. Flere rekrutteringsstillinger som tilskudd til fakultetets egenfinansiering av 
SFFene. 


b. Behov for flere stillinger som lyses ut etter fri konkurranse. 
 
3. Frafall av sentralt dekningsbidrag for nulldekningsbidragsstillinger. 
 
4. Styrke fakultetets grunnfinansiering ut fra omfanget av oppgaver og resultater. 
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v. Prioriterte tiltak innenfor egen ramme 
Fakultetets forskningsområder og utdanninger har mange samfunnsutfordringer og reformer; 
Stortingsmelding om utdanning for velferd, norsk veikart for forsknings-infrastruktur, 
strategiske satsingsområder innen ulike forskningsfinansieringskilder og 
Samhandlingsreformen. Disse samfunnsutfordringene har lagt rammer for videreføring av 
fakultetets strategi i 2014-2016 med handlingsplaner som operasjonaliserer strategien. 


Forskerutdanning  
MOF har omfattende forskerutdanningsaktivitet med 500 kandidater i ph.d-programmet. I år 
forventer vi at om lag 100 kandidater disputerer og så langt i år har nærmere 60 disputert. 
Gjennomføringsgraden i ph.d løpet er god, med netto gjennom-strømningstid på 3,5 år for 
kandidater UiB har arbeidsgiveransvaret for.  
 
Fakultetets strategi med åpne stipend vurdert ut fra kvalitet er viktig for å rekruttere gode 
kandidater. Dessverre har det kun vært økonomi til et fåtall utlysninger de siste årene, og 
innvilgelsesprosent var ved siste utlysning under 5%. Høsten 2015 har fakultetsledelsen vært 
tvunget til å stoppe alle utlysninger av rekrutteringsstillinger med fri konkurranse på grunn av 
fakultetets meget stramme økonomi.  
 
Figur 1: Stipendiatstillinger – utlysninger av stipend i åpen konkurranse, vår 2011 – høst 2015 


 
 
Øremerkede stillinger gir rekruttering i noen fagområder og benyttes som egenandeler i 
større, prestisjefylte utlysninger av forskningsmidler (SFF, NIH BFS, Jebsen-sentre, o.l.), 
samt til studenter som har tatt forskerlinjen.  
 
Fakultetet prioriterer kvalitet i forskerutdanningen, og forskningsledelsen har de siste årene 
prioritert tilrettelegging for bedre veilederopplæring og gjennomgang av kursporteføljen og 
forskerskolene.  
 
Fakultetsledelsen arbeider også videre for å tilrettelegge for og harmonisere betingelsene for 
forskerutdanningskandidater med profesjonsbakgrunn. I 2015 gjennomføres den andre 
nasjonale evalueringen av forskerlinjeordningen for medisinstudenter, der fakultetet også har 
tatt inn odontologistudenter.   
 
Kvalitet i forskning, forskerutdanning og store faglige satsinger  
Fakultetsledelsen har iverksatt tiltak knyttet til omorganiseringen i «Framtidens fakultet» og 
oppbygging av felles forskningsinfrastruktur, samtidig som forskningsgruppenes 
organisering, samarbeidsrelasjoner, rekruttering og finansiering er fulgt opp. Ambisjonen er å 
øke den eksternfinansierte forskningen og stimulere til enda bedre og flere søknader. 
Fakultetets satsing på forskningsrådgivning er et viktig bidrag til dette. I tillegg til UiBs 
generelle belønningsordning for EU-finansiert forskning gir fakultetet kroner 100 000 til 
koordinator for EU-prosjekter som avsluttes, for videre nettverksbygging. 
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Det er ønskelig å øke både antall publikasjoner, publikasjonspoeng og ikke minst andel 
publikasjoner i høyt rangerte tidsskrift (nivå 2).  


Arbeidet med felles forskningsserver for hele UiB er svært viktig for å ivareta det 
institusjonelle ansvaret for datahåndtering og lagring av sensitive personopplysninger. 
Fakultetet ber også om at det opprettes et eget personvernombud for helseprosjekter. 
Behovet er svært presserende, som også Datatilsynets vurdering og bøtelegging av UiB 
viser. Vi ber om at dette prioriteres som en felles satsing for hele UiB.  
 
Kjernefasiliteter- organisering av felles infrastruktur 
Fakultetets modell for kjernefasiliteter med infrastruktur samlet i en felles drifts- og 
organisasjonsmodell er en stor suksess. Vi har nå etablert syv kjernefasiliteter og er i ferd 
med å iverksette en til. Modellen gir økt tilgang på mer og bedre utstyr ved at brukerbetaling 
fra forskerne delfinansierer reinvesteringsbehovet for nytt vitenskapelig utstyr. Likevel er 
hovedtyngden av finansieringen øremerkede utstyrsmidler fra UiB. 
 
En ny kjernefasilitet som heter Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) er under 
oppstart og er begrunnet i økende behov for å gjøre studier på større befolkningsgrupper. 
Det etableres et samarbeid med Helse Bergen og oppstarten ser ut til å få finansiering fra 
Bergens forskningsstiftelse.  
 
Håndtering av biobanker er et viktig infrastrukturområde for fakultetet og vi samarbeider tett 
med Helse Bergen. Vi ber om utstyrsmidler til UiBs andel for å delta i samarbeidet som også 
gir tilgang for resten av UiB med særlig interesse for MN-fakultetet og Psykologisk fakultet.  
 
Andre forskningssatsninger  
Internasjonalisering og styrking av posisjonering til EU og NIH er vektlagt i fakultetets 
strategi.  Fakultetets gir økonomisk støtte i form av stipend til faste vitenskapelige ansatte, 
postdoktorer og stipendiater for forskningsopphold i utlandet.  
 
Det er viktig å utdanne dyktige yngre forskningsledere og fakultetet vil ta opp tredje kull våren 
2016 på lederprogrammet for yngre forskningsledere. Fakultetet startet i 2014 et 
formidlingsprogram for yngre fremragende forskere ved hjelp av gave fra stiftelse og egne 
ressurser.  
 
Etiske vurderinger og etikk i forskning og undervisning er vektlagt i strategi- og 
handlingsplanene for fakultetet. Global helse, helseprioriteringer, Samhandlingsreformen og 
alders- og sykehjemsmedisin er tematiske forskningsfelt hvor etiske vurdering og forskning 
vil kunne bidra til å øke forskningskvaliteten og relevans. 
 
Det er nedsatt arbeidsgrupper for å utarbeide planer for samarbeid mellom Det medisinsk-
odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Høgskolen i Bergen. Det er viktig for 
fakultetet å samarbeide tettest mulig med andre institusjoner når dette gir faglige gevinster. I 
arbeidet med Campus Årstadvollen vil innovasjon og næringsutvikling være en sentral 
samarbeidsakse. 
 
Fakultetet er svært positiv til tverrfakultære satsinger. En rekke forskningsgrupper har i dag 
et nært samarbeid med forskningsgrupper ved andre fakulteter ved UiB. På noen områder er 
det nødvendig å styrke dette samarbeidet, bl.a. innenfor fagfeltet bioinformatikk hvor også 
samarbeid med Helse Bergen vil være sentralt. 


Kvalitet i utdanningen og undervisningssatsinger 
Handlingsplanene innen utdanningsfeltet gir en nærmere beskrivelse av fakultetets 
prioriteringer. Noen vil få budsjettmessige konsekvenser og beskrives ytterligere nedenfor. 
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Som del av kvalitetsheving av alle studiene ved fakultetet vil arbeidet med å justere 
studieplanene i henhold til NOKUTs nye retningslinjer for kvalitet i studiene prioriteres. 
Arbeidet med etablering av en pedagogisk enhet, omlegging av undervisningsformer og 
kompetanseheving vil være viktige bidrag inn i arbeidet med videreutvikling av kvalitet i 
studiene ved fakultetet. Dette arbeidet vil kreve omdisponering av eksisterende ressurser. 
 
Faglig pedagogisk enhet  
Fakultetsledelsen har etablert en pedagogisk utviklingsenhet ved fakultetet for å styrke 
læringsmiljøet og heve kvaliteten på undervisningen som skal arbeide både med de enkelte 
studieprogrammene og med videreutvikling av undervisningen.  
 
Denne enheten vil kreve økte ressurser. Dette behovet utløses både av utviklingen av 
universitets- og helsefaglig pedagogikk, og av arbeidet med fornyelse og utvikling av 
studieplanene, som innebærer omlegging av undervisningsformene. Enheten skal ha 
stillinger med vitenskapelig, pedagogisk og administrativ kompetanse, og har i august 2015 
to vitenskapelige stillinger (0,9 årsverk) samt noe administrativ kapasitet.  
 
Enhet for læring skal ha et faglig fellesskap med universitetets sentrale pedagogiske 
satsninger, og bidra til å styrke det pedagogiske arbeidet ved hele universitetet som 
utdanningsinstitusjon. Enheten skal inneholde både fagpedagogisk, fagdidaktisk, metodisk 
og administrativ kompetanse, og planlegges utbygget med flere stillinger. Det må bygges 
opp både pedagogisk og teknisk kompetanse, inkludert kompetanse på IT-støttet 
undervisning og vurdering. Her vil vi arbeide i stor grad innenfor egne rammer, sammen med 
UiBs sentrale DigUiB-prosjekt. 
 
Ny studieplan i medisin  
Første kull medisinstudenter etter den nye studieplanen begynte studiet i august 2015. 
 
Det legges til grunn en omlegging av undervisningsformene til mer studentaktiviserende 
undervisning og mer studentaktiv læring. Dette medfører behov for økte vitenskapelige og 
administrative ressurser i en overgangsfase som håndteres innenfor egne rammer.  
 
Det kreves også omstillingsressurser for å utvikle og etablere nye undervisningsmetoder, nye 
undervisningstiltak og nye praktiske kurs. For kommende budsjettår er det planlagt flere 
prosjekter for implementering, hvor det er nødvendig både å hente inn kompetanse og 
arrangere kurs og samlinger. Innføring av mentorordning med to mentorer for 8 studenter er 
kostnadskrevende men vil gi økt kvalitet i studiet.  
 
Medisinsk ferdighetssenter  
Fakultetsledelsen prioriterer etableringen av et nytt medisinsk ferdighetssenter. Praktiske 
ferdigheter er en vesentlig del av helseprofesjonsutdanningene, og dagens krav til 
utdanningene gjør det nødvendig å etablere egne strukturer for dette. Utformingen av et 
medisinsk ferdighetssenter for studenter er en del av fakultetets satsing på bedre pedagogisk 
tilrettelagte undervisningstilbud.  
 
Medisinsk ferdighetssenter medfører endringer i infrastruktur og ombygging. Dette arbeidet 
gjøres også i samarbeid med Universitetsbiblioteket (UB). Kostnadene ved bygningsmessige 
endringer er en del av budsjettet for ferdighetssenteret men UB og studentarealene har 
behov for midler til møblering for å oppnå en mest mulig hensiktsmessig samlet utforming.   
 
Fakultetet støtter UB i deres behov for ressurser til møblering og ominnredning, slik at 
ferdighetssenteret og biblioteket utgjør et felles «læringssenter» med tilgrensende 
lokalisering. En egnet møblering av fellesarealene og vrimlearealene som ligger i umiddelbar 
tilslutning vil ytterligere styrke læringsmiljøet. Det er da aktuelt med kollokvieøyer og 
sitteplasser som innbyr til samtale og diskusjon.  
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Det er ønskelig å etablere et simuleringslaboratorium innenfor Medisinsk ferdighetssenter, 
med avansert utstyr for simulering av medisinske akuttsituasjoner og trening i team. Selve 
utstyrsenheten for slik trening har en kostnad på 4 millioner kroner. Øvrig utstyr til trening, 
både modeller og annet permanent treningsutstyr og driftskostnader til vedlikehold og 
engangsutstyr vil håndteres innenfor avsatte midler. I tillegg er det avsatt 0,5 vitenskapelig 
stilling og omdisponert ressurser til 1 administrativ stilling.  
 
Studentenes fysiske læringsmiljø (bygg, lesesalsplasser m.m.) 
Implementering av mer studentaktive undervisnings- og læringsformer, med ny studieplan for 
medisinstudiet som det største prosjektet, krever endringer i det fysiske læringsmiljøet. 
Undervisningsrom må i større grad innredes fleksibelt og være egnet for gruppeaktiviteter og 
interaksjon. Det er behov for arealer til eksamensavvikling med digitale eksamener for 
fakultetets studentgrupper. Ny studieplan i medisin innebærer en reduksjon av antall 
eksamener fra over 40 til 12 men eksamenene blir lagt til slutten av semestrene.  
  
Fakultetet arbeider for å utvikle et Campus Årstadvollen med samlet lokalisering av 
studentarealer i nærheten av flere deler av helsevesenet, både sykehus og kommunale 
tjenester, og tett på fakultetets fagmiljøer og interne klinikkvirksomhet. Dette vil bidra til å 
styrke studentenes læringsmiljø.  
 
Fakultetet prioriterer å starte opp med studentinkubator i samarbeid med Psykologisk fakultet 
og ingeniørutdanningene ved Høgskolen I Bergen allerede nå i høst som en forløper til 
aktivitet som skal bli en del av Campus Årstadvollen.  
 
Internasjonalisering og mobilitet 
Fakultetet arbeider målrettet med internasjonalt utdanningssamarbeid. Internasjonalisering er 
et eget ansvarsområde i alle programutvalg, og det er internasjonale kontaktpersoner på alle 
institutt. Fakultetet har iverksatt ulike tiltak for å styrke målene om økt ut- og innveksling med 
blant annet et eget kvinne-barn semester i medisinstudiet som nå er etablert.  
 
Fakultetets faglige koordinatorstilling for internasjonalisering fungerer godt ved kontakt med 
potensielle nye samarbeidspartnere og utvikling av eksisterende samarbeid. Semesteret i 
global helse med internasjonalt samarbeid om undervisningen er svært ettertraktet. 


Formidling og samfunnskontakt  
Fakultetets handlingsplan for kommunikasjon skal styrke fakultetets omdømme og bidra til 
folkeopplysning. Økningen i tallet på positive mediesaker har gjort fakultetet mer synlig, noe 
som er viktig i forhold til å være en god samfunnsaktør og premissleverandør. 
Framover vil det bli enda større fokus på både de beste forskningsmiljøene og de unge 
forskerne, som skal ut og søke eksterne midler og således trenger mer kunnskap om 
mekanismene i media. Internt blir det jobbet med bevisst kommunikasjonsstrategi både på 
fakultets- og senternivå.  


Omstilling og kompetanseutvikling 
Fakultetsledelsen prioriterer Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og beredskap med utarbeidelse 
av nye planer og kompetanseutviklingstiltak. Fakultetet videreutvikler veilederkurs i 
forskerutdanningen og det er omstilling og kompetanseutvikling ved nye studieplaner og 
andre endringer kommentert tidligere under studieplanarbeid og kvalitet i studiene. Dette 
gjelder også ved tettere samarbeid med Høgskolen i Bergen og Det psykologiske fakultet.  
 
Fakultetsledelsen har fokus på lederutvikling, og i Framtidens fakultet er det behov for en 
styrking av dette feltet. Det gjennomføres lederutvikling og fokuseres på fellesskapskultur 
som en del av strategi- og handlingsplanarbeidet. Ledere ved fakultetet deltar på eksterne 
lederkurs som dekanskolen i regi av Universitets- og høyskolerådet (UHR), kurs for yngre 
ledere (AFF) og andre lederkurs. 
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Likestilling og tiltak mot alle former for diskriminering  
Det er fortsatt enkelte fagområder ved fakultetet hvor det er marginalt med kvinner i faste 
vitenskapelige stillinger og det er en større utfordring å øke andelen medarbeidere med 
annen nasjonalitet og kulturell bakgrunn. Fakultetet fremme følgende tiltak:  


• Kvalifiseringsstipend.  
• Midler til rollemodeller som professor II-stillinger. 


 
Fakultetet oppfordrer universitetsledelsen til å evaluere effekten av de ulike tiltakene som er 
satt i verk innenfor feltet likestilling og diskriminering for å se om det er enkelte tiltak som 
peker seg ut som særlig virkningsfulle og dermed kan vektlegges. 


Nye studieplasser – medisin, farmasi og ernæring 
Fakultetet er positiv til økning i antall studieplasser på medisinstudiet. Fakultetet har mulighet 
for en økning på 10-20 studieplasser før areal og annen infrastruktur setter begrensninger. 
Fakultetet har utredet muligheter for større økning i studieplasser på medisin.  
 
I farmasi har fakultetet ingen fullfinansierte studieplasser. Det er mulig å ta opp ytterligere 10 
studenter på farmasistudiet forutsatt full finansiering. 
 
Ernæringsstudiene mangler fullfinansiering og er kostnadskrevende. Fakultetet har kun 10 av 
34 studieplasser fullfinansiert. Samfunnet har behov for ernæringskompetanse og vi kan øke 
antall studieplasser med fullfinansiering. 


vi. Tiltak utenfor budsjettrammen  
Fakultetet fremmer fire konkrete prioriteringer som vil gi økt faglig kvalitet. 


Tabell 3: Forslag tiltak utenfor rammen 2016 


 


Pri 1. Rekrutteringsstillinger  
Postdoktorstillinger og innstegstillinger 
Når det gjelder karriereveier etter endt ph.d-utdanning og som kvalifiseringsstillinger til faste 
vitenskapelige stillinger er postdoktorstillinger helt avgjørende. Flere postdoktorstillinger 
bidrar til å redusere behovet og dermed omfanget av midlertidighet i andre stillinger.  
 
Det er behov for postdoktorstillinger for å ivareta og sikre kvaliteten innenfor de beste 
fagområdene samt å videreutvikle strategiske satsinger på kjernefasiliteter og 
translasjonsforskning.  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultetet har i perioden 2010 til 2014 mistet 4 
grunnbevilgnings-finansierte postdoktorstillinger og forholdstallet mellom tildelte postdoktorer 
og stipendiater er nå nede til 15 postdoktorer og 123 stipendiatstillinger. Ved et 
sammenlignbart fakultet med samme størrelse og tilnærmet lik innretning som MN-fakultetet 
er det 26 postdoktorstillinger og 138 stipendiatstillinger.  
 
Vi søker 9 postdoktorstillinger, 4 for å sikre rekrutteringen til områdene rundt de prioriterte 
kjernefasilitetene og 5 frie utfra kvalitet og relevans. 
 


Foreslåtte tiltak utenfor rammen: Drift Investering Totalt
   Halvårseffekt 9 postdoktorstillinger* 4 362     4 362      


   Halvårseffekt 21 stipendiatstillinger* 10 179   10 179    


   Investeringer kjernefasiliteter - utstyr 14 000       14 000    


   Pedagogisk enhet og ferdighetstrening 4 000         4 000      


   Digitalisering - utstyr og kompetanse 2 000         2 000      


Sum forslag utenfor rammen 14 541   20 000       34 541    
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Fakultetet vil benytte seg av ordningen med innstegstillinger.  Slike stillinger gir mulighet for 
videre karrierevei mot en fast professorstilling etter endt postdoktor. Dette virkemiddelet 
trengs for å kunne foreta strategisk langsiktig planlegging og sikre stabil rekruttering til faste 
vitenskapelige stillinger. Fakultetet arbeider for å kunne lyse ut 1-2 stillinger i løpet av 2016, 
og vi ønsker å bruke av fakultetets andel av UiBs rekrutteringsstillinger til formålet. Fakultetet 
har utarbeidet forslag til regelverk rundt innstegstillinger ved vårt fakultet. 
 
Stipendiatstillinger 
Fakultetet ber om 21 nye stipendiatstillinger med bakgrunn i egenandeler til SFFene, stort 
samfunnsmessig behov, god kvalitet i forsknings- og veiledningsmiljøene og et mangfoldig 
rekrutteringsmiljø. Et flertall av UiBs stipendiatstillinger ved MOF hører klart inn under MNT 
begrepet. Vi har de siste årene relativt tapt stillinger til andre fakultet slik at vår andel av UiBs 
totale antall stillinger er lavere nå enn tidligere. Vi kan nevne at ved siste åpne utlysning var 
det over 63 søkere til 5 stillinger. God uttelling i nasjonale og internasjonale konkurranser har 
gjort at fakultetet binder opp mange av fakultetets eksisterende rekrutteringsstillinger i årene 
framover. 
 
Tabell 4: Tildelte rekrutteringsstillinger og tilsatte stipendiatstillinger, 2009-2015 


 


Fakultetet har hatt mange kandidater i forskerutdanningen over mange år og har dermed 
opparbeidet en meget sterk veiledningskompetanse. Det store antall kandidater i 
forskerutdanningen gir en kritisk masse som bidrar sterkt til å heve kvaliteten i 
veiledningsmiljøene og dermed øke kvaliteten på våre avlagte doktorgrader.  
 
Fakultetet har de siste årene tatt et stadig større ansvar for ph.d-utdanningen fordi eksterne 
finansieringskilder har foretatt en strategiendring over til å finansiere mer og mer postdoktor- 
og forskerstillinger. Vi er derfor avhengig av å få tildelt et stort antall UiB-stillinger for å 
opprettholde en høy produksjon av doktorgrader i årene framover. 
 
Vi søker 21 stipendiatstillinger, 9 egenfinansiering SFF’er og 12 ut fra kvalitet og relevans.  


Prioritering 2. Investeringer i infrastruktur – kjernefasiliteter og utstyr  
I lys av flere års underfinansiering har fakultetsbudsjettet ikke rom for å dekke behov for 
utstyrsinvesteringer og andre prioriterte tiltak som støtter opp om forskning, utdanning og 
formidling.  Våre årlige avskrivinger tilsier at vi skal reinvestere for om lag 27 millioner årlig.  
 
Vi forstår at dette er et høyt krav til UiBs utstyrsfordeling og vi søker dermed totalt kroner 14 
millioner kroner til utstyrsinvesteringer men behovet er langt større. Fakultetet er helt 
avhengig av eksterne midler og brukerinntekter fra kjernefasilitetene til reinvesteringer.  
 
Fakultetet har fått tilslag i flere store infrastruktursøknadsprogrammer og det kan bli behov 
for egenandeler.  Det er helt avgjørende at kjernefasilitetene har state-of-the-art utstyr for å 
kunne være et strategisk fortrinn i store søknadsprosesser f.eks. mot EU og den kommende 
SFF-utlysningen i 2015. Samlet søkes om 6 millioner kroner til utstyr i kjernefasilitetene. 
 
Fakultetet forvalter Dyreavdelingen på vegne av UiB slik at forskningsmiljøer i regionen har 
mulighet for å kunne drive dyreeksperimentell virksomhet. Vi ber om UiB-finansiering av 
både drifts- og investeringskostnadene for å kunne videreføre virksomheten ved  
 
Dyreavdelingen på dagens nivå med åpen tilgang for forskere ved UiB. Virksomheten ved 
Dyreavdelingen kan sammenlignes med UiBs forsknings-fartøy hvor fartøyleiekostnadene 
dekkes over en sentral avsetning.  
 


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tildelte rekrutteringsstillinger 147 139 138 137 135 138 138
Herav tilsatte stipendiater 136 124 128 129 125 119 114
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Biobanker er et svært viktig område for mange fagmiljø ved UiB. I samarbeidet med Helse 
Bergen for sikker oppbevaring av forskningsmateriale i biobanker ber vi om 3 millioner kroner 
i 2016 og 5 millioner kroner i 2017 som dekker UiBs del, også aktuelt for MN og Psyk-fak. 
 
I tillegg har fakultetet også en omfattende generell utstyrspark som trenger jevnlig utskiftning. 
Vi søker om 5 millioner i generelle utstyrsmidler.  
 
Totalt søker fakultetet om 14 millioner kroner til vitenskapelig utstyr.  


Prioritering 3. Pedagogisk enhet og ferdighetstrening  
Trening og kvalitetssikring av praktiske ferdigheter er vesentlig i helseprofesjons-
utdanningene, og kravene til ferdigheter for en nyutdannet profesjonskandidat er omfattende. 
Etter avsluttet samarbeid med Helse Bergen som ikke lot seg videreføre, etablerer fakultetet 
et medisinsk ferdighetssenter, hvor mye gjøres innenfor eksisterende infrastruktur og 
rammer.  I ferdighetssenteret skal det være avansert utstyr for simulering av medisinske 
akuttsituasjoner og trening i team. Dette krever en utstyrspakke med pasientsimulator, data- 
og opptaksutstyr og noe bygningsmessig tilrettelegging. Det søkes om 4 millioner kroner til 
utstyr som delfinansiering til ferdighetssenteret. 


Prioritering 4. Digitalisering og elektronisk læring  
Fakultetets satser på pedagogikk og studentaktiviserende undervisningsformer. Vi vil ta i 
bruk mulighetene som ligger i læringsplattformen Canvas når den rulles ut, og vil legge vekt 
på kompetanseheving av ansatte. Som en del av dette vil vi legge til rette for enkel 
produksjon av videonotater, digitale miniforelesninger og instruksjonsvideoer. Dette krever 
enkelt utstyr som kan brukes med vanlige PCer, men det kreves mange enheter for å få rask 
og enkel tilgjengelighet.  Det søkes om 2 millioner kroner til utstyr og programvare. 
Implementering og opplæring gjøres innenfor egen ramme. 


b) Bygg og bygningsinvesteringer  
Fakultetets viktigste punkt i eget brev til UiBs eiendomsavdeling om areal er: 


• Campus Årstadvollen – viktigste strategiske grep neste 5 år. 
• Rehabilitering auditorium Armauer Hansens hus som har stått tomt i 4 år. Dette må 


stå klart før en økning i studieplasser i medisin kan tas imot. 


c) Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivinger  
Fakultetet har i 2015 inntekter til avskrivning på 15 millioner kroner. Det er forsinkelser i 
investeringer i noe større vitenskapelig utstyr. De ordinære investeringene forventes neste år 
å være på nivå med årets investeringer gitt samme tildelinger til fakultetet. Avskrivningene 
forventes å stige noe neste år. 
 
Fakultetet ber derfor om avskrivningsinntekter på 10 millioner kroner i budsjettet for 2016. 


d) Tilleggsbudsjett for instituttinntekter  
Det forventes instituttinntekter på samme nivå som inneværende år (45 millioner kroner). Av 
dette er omlag 30 millioner kroner knyttet til odontologisk universitetsklinikk. 


3. Budsjettforslag 2016 – bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)  
Det er svært gledelig at den eksternt finansierte forskningsaktiviteten øker og målet er å 
fortsette veksten også i 2016.  I budsjettet med basis i instituttenes forventninger er det lagt 
til grunn en vekst på 12 % som gir en totalaktivitet i BOA på 254 millioner kroner i 2016. 
Veksten forventes hovedsakelig å komme fra forskningsrådsfinansierte prosjekter. 
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Tabell 5: Budsjett 2016 aktivitet BOA (tall i millioner kroner) 


 
 
44 % av aktiviteten vår er fra andre kilder enn EU, NFR og oppdragsfinansiert forskning. 
Blant disse andre bidragsyterne har fakultetet mange prosjekt som ikke gir eller gir svært lite 
dekningsbidrag ut over direkte tildelinger til lønn og drift. Slike prosjekter binder opp midler i 
grunnbevilgningsøkonomien i betydelig grad ved fakultetet.  
 
Figur 2: Budsjett 2016 BOA, fordeling på finansieringskilder 


 
 
Fakultetet setter av om lag 13 millioner kroner årlig for å dekke bidrag til UiB for 
fellestjenester og husleie for nulldekningsbidragsprosjekter. Fakultetet har i tillegg andre 
kostnader lokalt til administrasjon, drift, leiestedskostnader og annen infrastruktur som ikke 
dekkes i nåværende ordning og som oppfattes som et betydelig dis-insentiv blant forskerne 
våre og instituttene.  
 
Endringene i sammensetningen av finansieringskilder og stor økning i satsene for UiBs 
fellestjenester har redusert fakultetets dekningsbidragsinntekter og økt kostnadene for 
eksterne prosjekt vesentlig siden 2011. Fra og med 2015 må instituttene være med å dekke 
30 % av kostnadene ved nye dekningsbidragsprosjekter innenfor egen budsjettramme.  


a) Bidrag fra Norges Forskningsråd (NFR) 
Aktiviteten i prosjekter finansiert av Forskningsrådet fortsetter å øke. Måltallet for 2015 var 93 
millioner kroner, mens prognosen per august tilsier en aktivitet på 98 millioner kroner i år og 
forventningene for 2016 viser ytterligere økning. Budsjettforslaget er på 128,7 millioner 
kroner, som er 38 % høyere enn måltallet for 2015. Det er stabilt høy aktivitet på alle våre 2,3 
SFF-er, og fakultetet har god uttelling på søknader i åpne utlysninger, programutlysninger og 
infrastrukturutlysninger.  


Finansieringskilder
Budsjett 


2016
Budsjett 


2015
NFR 128,7 93,0
EU 13,8 13,7
Statlige etater 19,3 23,3
Organisasjoner 0,1 0,7
Gaver 57,8 47,6
Gaveforsterkningsmidler 10,2 11,7
Næringsliv/Privat 2,2 2,5
Stiftelser 17,3 25,3
Andre 1,8 2,1
Oppdrag 2,8 6,8
Sum BOA aktivitet 254,0 227,0
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b) Bidrag fra EU 
Fakultetet ligger godt an for å oppnå måltallet på nær 14 millioner kroner for aktivitet i EU-
finansierte prosjekter i 2015 og vi forventer om lag samme nivå i 2016, 13,8 millioner kroner. 
 
Det legges stor vekt på å søke EU-prosjekter ved fakultetet gjennom insentivordninger og 
støtte fra forskningsrådgivere i søknadsprosessen. 


c) Statlige etater 
Det er ulike statlige bidragsytere i denne kategorien, med RHF Helse Vest, NORAD og 
NIFES som de største. Det er ventet en reduksjon på 20 % i 2016 til 19,3 millioner kroner. 


d) Stiftelser, gaver, organisasjoner, gaveforsterkning med mer 
Denne kategorien inkluderer bidrag fra Kreftforeningen, Bergens Forskningsstiftelse, 
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og 
gaveforsterkningsmidler fra NFR. Til sammen forventer vi 89 millioner kroner i aktivitet i 
2016, som tilsvarer 2015-nivået.  


e) Oppdrag 
Det er kun et større aktivt oppdragsprosjekt igjen ved fakultetet. Budsjett 2016 er 2,8 
millioner kroner, som er en nedgang på 59 % fra 2015. 


4. Langtidsvurderinger  
Økonomisk balanse og handlingsrom er avgjørende premiss i langtidsvurderingene for at 
fakultetet kan gjennomføre prioriterte tiltak. I 2016 vil økonomien være stram men fra 2017 er 
det muligheter for reelle prioriteringer.  
 
Vi vil kort nevne under viktige moment i fakultetets langtidsvurderinger: 
 
Campus Årstadvollen vil være avgjørende for fakultetets videre vekst i samarbeid med 
andre og for å øke innovasjons- og næringsutviklingsaspektet ved fakultetet. Fakultetets 
utredning av tettere samarbeid med Høgskolen i Bergen er et viktig skritt mot økt 
samhandling. 
 
Utvikle kjernefasilitetene som fakultetets hovedredskap for finansiering og optimal drift av 
større forskningsinfrastruktur. Vi forventer at regelverket endres slik at samarbeid mellom 
statlige institusjoner optimaliseres. 
 
Utviklingen av nye studieplaner er viktig for å øke kvaliteten i studiene og gjøre et studium 
ved UiB mest mulig attraktivt.  
 
Tverrfakultære satsinger prioriteres og eksempler på slike er: 


• Bioinformatikk 
• Tverrprofesjonell læring (TVEPS) 


 
Fakultetets strategiprosess starter snart opp og langtidsvurderinger vil være viktig. Det er 
også av stor betydning at fakultetet kan vurdere usikkerhet og foreta risikovurderinger som 
kan danne grunnlag for best mulige beslutninger om veivalg for framtiden. 
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Eiendomsavdelingen 
 
  
  


Budsjett 2016 - Innspill fra Det medisinsk-odontologiske fakultet til 
Eiendomsavdelingen - bygg og infrastruktur 
Vi viser til brev fra Eiendomsavdelingen (EIA), datert 03.07.2015, og instituttenes innmeldte 
forslag og prioriteringer til bygningsmessige tiltak for 2016. 
 
Viser også til brev til Universitetsdirektørens kontor, datert 01.11.2013, sak 08/7391, hvor 
fakultetet har gjort rede for sine arealplaner fram mot 2020.  Arealplanen redegjør for kjerne-
bygg og andre arealer, samt fakultetets arealmessige utfordringer. I fakultetets planer fram 
mot 2020 inngår en rekke større arealendringer og investeringer. 
 
Campus Årstadvollen 
UiB-styresak 14/42 skisserer interessante muligheter for området på Årstadvollen. Fakultetet 
er glad for at det er gjort en vurdering av utbyggingsmuligheter, oppnevnt styringsgruppe og 
ansatt prosjektleder, samt utformet en visjon for Campus Årstadvollen som omfatter gammelt 
odontologibygg (GOB), nytt odontologibygg (NOB), Overlege Danielsens Hus(ODH) og tomt 
foran Alrek. 
 
I forslag til planprogram (20.02.2015) for bybanen via Haukeland universitetssykehus 
skisseres ulike forslag for traseer og bybanestopp. For fakultetet er det fordelaktig å ha 
bybanestopp i nærheten til Campus Årstadvollen. 
  


• Årstadvollen - Gammelt odontologibygg (byggetrinn I) 
Fakultetet anser det som viktig at det blir ferdig utredet hvordan en best kan gjøre seg nytte 
av GOB. Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og Uni Helse er planlagt flyttet 
fra lokalene i Kalfarveien 31 til et rehabilitert bygg på tomten (GOB).  Det er viktig at arealene 
tilpasses oppgavene og utnyttes godt i forhold til aktivitetene i bygget, og at det legges til 
rette for en sunn fremtidig driftsøkonomi.  
 


• Årstadvollen - nybygg på P-plass foran Alrek (byggetrinn II) 
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 
kunne gi samlokalisering av fagmiljøer og styrking av Det psykologiske fakultets kjerne-
områder og muligheter for en felles og tidsmessig lokalisering av undervisningsklinikkene i 
klinisk psykologi og nevropsykologi.  Årstadvollen vil da samle all klinikkvirksomheten som 
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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. 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. 
 


• Årstadvollen - Overlege Danielsens Hus  
Fakultetet ser fram til oppstart av rehabiliteringen av ODH 4. etasje, med fasaderehabilitering 
og nytt ventilasjonsanlegg som prioriterte tiltak.  
 
I ODH 2. etasje har fakultetet etablert kjernefasiliteten «Forskningsenhet for helseunder-
søkelser» (FHU), der det kan gjennomføres folkehelsestudier og populasjonsstudier, bl. a. 
med tilknytning til registre og biobanker. «Forskningsenhet for helseundersøkelser» vil være 
et samarbeidsprosjekt med Helse Bergen etter samme retningslinjer som er benyttet ved drift 
av fakultetets kjernefasiliteter. 
 
I 2013 tok kjernefasiliteten FHU i bruk 4 rom i 2. etasje i ODH (ca. 125 m2) som et prøve-
prosjekt og har rapportert at lokalene har fungert bra. Det er besluttet fortsatt plassering av 
kjernefasiliteten i ODH, og hele 2. etasje tas i bruk når IGS sin aktivitet flyttes tilbake til 4. og 
5. etg.  
 
I 2014 utarbeidet fakultetet en oversikt over arealtyper, utstyr og personell som vil være 
nødvendig ved etablering av kjernefasiliteten FHU, og i dette inngår bl.a. spesialrom som 
undersøkelsesrom, treningsrom og mulighet for fysiske tester m.v. Det vil være behov for en 
autoklav som stiller krav til ventilasjon (viktig forhold mht. planlegging av ventilasjon i ODH). 
Kr 3 mill. er et grovt anslag for tilrettelegging av 2. etasje for den nye enheten, og det er en 
stor fordel om de foreslåtte arbeidene i 2. etasje kan foretas når en først er i gang med 
rehabiliteringen av 4. etasje og de øvrige arbeidene. Det er også nødvendig med 
parkeringsareal for pasienter/ friske frivillige, jfr. beskrivelse av nybygg på P-plass foran 
Alrek. 
 
Fakultetet er orientert om at oppussing av studentlokalene i underetasjen i ODH starter i 
disse dager. Oppgradering av studentlokaler i ODH dekker ikke totalbehovet for hele 
studentgruppen vi har på campus Haukeland/Årstadvollen, og det er også behov for 
oppgradering av lokalene i Studenthuset Gade (”Gamle Gade”).  
 
Studenthuset Gade 
I samarbeid med Det psykologisk fakultet og ingeniør- og helsefagene ved Høgskolen i 
Bergen etableres det en «student-inkubator» i Studenthuset Gade. Det er aktuelt å benytte  
3-4 rom i 1. etasje til dette formålet som har en planlagt oppstart høsten 2015. Utrustning av 
kontorene er skrivebord, reoler og datatilgang.  
 
På møter med husstyret (studentene) har det kommet fram behov for oppussing/opp-
gradering av rom i underetasjen, kjøkken, mm. Fakultetet foreslår at representant fra EIA, 
fakultetet og studentene tar en gjennomgang av Studenthuset slik at det kan settes opp et 
kostnadsoverslag for utbedringer, og hvor en samtidig ser på utnyttelsen/bruken av lokalene.  
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Det er videre foreslått at adgangskontrollen i bygget utvides med kortleser til en lesesal i 2. 
etasje. 
 
Bygg for biologiske basalfag (BBB) 
 


• Ferdighetssenteret 
Ferdighetssenteret (UiB) er planlagt etablert i 3. etasje i BBB. Per d.d. avventes reviderte 
tegninger over ferdighetssenteret i BBB. Ny studieplan i medisin startet opp høstsemesteret 
2015, og det er viktig for fakultetet at det ikke blir forsinkelser i framdriften med ferdighets-
senteret. Fakultetet er positiv til møblering/utstyr i UB-arealet (inkl. PC-vakt) og kollokvieøyer 
i vrimlearealet i BBB, men vil peke på at de midlene som fakultetet har satt av kun gjelder 
midler til selve byggearbeidene og utstyr til ferdighetssenteret. Universitetsbiblioteket (UB) 
kan få «sekundærkostnader» ved ombygging av fellesarealer i forbindelse med ferdighets-
senteret i BBB. Møblering/utstyr i fellesarealet er utenfor rammen til fakultetet og UB, og vi 
ber EIA være oppmerksomme denne type kostnader i prosjektet.  
 


• Utbedring av fuktskader og vannlekkasjer i BBB 
I BBB er det fortsatt vannlekkasjer i fasader, glasstak og tak (parkeringsdekket) over 
dyreavdelingen. I dyreavdelingen svart sone BBB ble det i 2004/2005 oppdaget en 
vannlekkasje i korridoren utenfor akvarierommene mot nødutgangen. Det viste seg at det var 
soppskader i veggen. Den ble revet og skaden utbedret. Noe senere ble det oppdaget 
lekkasje på personalrom i dyreavdelingen. Disse skadene ble og utbedret (vegger revet og 
bygget opp igjen) men lekkasjene kom tilbake. Det er nå kun iverksatt noen temporære tiltak 
på personalrommet (en bøtte er hengt opp i taket for å samle opp vann). I 2011 oppstod en 
ny vannlekkasje utenfor akvarierommene. Veggen ble revet, men arbeidet med å bygge opp 
veggen er enda ikke ferdigstilt. Det er og oppdaget vannlekkasje i brukerslusen og på 
forsommeren 2014 ble det oppdaget nye vannlekkasjer i 2 av akvarierommene.  
Vannskader medfører fare for soppvekst i vegg som kan representere helseskade for 
mennesker og dyr. Vi ønsker klarhet i hva som foreligger av planer for endelig å utbedre 
vannskadene i BBB.  
 


• Arealbehov ved en økning av antall studieplasser 
Fakultetet viser også til innspill til UiBs budsjett 2016 innen medisin, farmasi og ernæring. 
Med nåværende rammer på 160 studieplasser i medisin, har fakultetet kapasitet til en økning 
på 10-20 studenter før areal og annen infrastruktur setter begrensninger.  En fremtidig 
økning med opptil 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 medisinsk-odontologiske fakultet har i samarbeid med Det matematisk-naturviten-
skapelige fakultet studieprogram i farmasi med 24 studieplasser. Farmasistudiet ved UiB er 
svært anerkjent blant både arbeidsgivere og studenter, og studiet har de siste årene hatt den 
høyeste opptaksgrensen blant farmasistudiene i Norge. UiB vil kunne øke utdannings-
kapasiteten i farmasi med 10 studieplasser til totalt 34 studieplasser. Dette forutsetter 
fullfinansiering av studieplassene og vil medføre økt arealbehov som laboratorie- og under-
visningsrom.  


Armauer Hansens Hus (AHH) 
De rehabiliterte lokalene i AHH er gode, men for at infrastrukturen for studentarbeids-
plassene i AHH skal bli fullgod, må den gamle vaktmesterboligen oppgraderes slik det er 
prosjektert. Den gamle vaktmesterboligen er planlagt innredet med kontorer for student-
organisasjoner. Det vurderes som avgjørende for et helhetlig tilbud til studentene å få på 
plass planene som er skissert for studentorganisasjonene her. 
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Det et stort behov for å få auditoriet i AHH klargjort for bruk. Auditoriet har blitt soppsanert i 
vår på grunn av mugg som har kommet når det har stått avstengt og ubrukt. Fakultetet har 
foretatt en innbetaling på dette prosjektet, og er avhengig av at prosjektet ferdigstilles slik at 
auditoriet kan tas i bruk så snart som mulig. I opprinnelig kostnadsoverslag var AV-utstyr tatt 
med. I det reviderte og reduserte overslaget er AV-utstyret tatt ut av kalkylen. Det er viktig at 
EIA er i dialog med IT-avdelingen om dette i det videre arbeidet med auditoriet.  
 
I foajeen utenfor auditoriet er det i samarbeid med Estetisk komite UiB planlagt et kunst-
prosjekt med ferdigstilling i oktober 2015. Gruppen har kommet med et møbleringsforslag i 
samarbeid med EIA, men fakultetet ser seg best tjent med noen endringer i møblerings-
planen slik at sofaer blir erstattet med runde bord og tilhørende stoler. I tillegg er det ønskelig 
å ha en kjøkkenløsning innerst i foajeen (så fremt det er teknisk mulig), til bruk ved 
arrangement som disputaser og seminarer, spesialist-/etter- og videreutdanningskurs. 
 
Den innvendig oppussede sidefløyen i 2. etasje nord inneholder lunsjrom, 2 møterom og 4 
kontorer for REK Vest. Fasader og vinduer er originale fra 1960-tallet, og det meldes at det 
ved regn i kombinasjon med vind driver vann inn i vinduspostene, samt at det er trekkfullt og 
kaldt på kontorene om vinteren. I tillegg er det gulvkaldt om vinteren (friluft under gulvet). 
Vinduene i sidefløy nord bør skiftes ut, og fasadene pusses opp.  
 
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) er vedtatt flyttet til andre 
byggetrinn av BUSP. UiB sitt auditorium på dagens Kvinneklinikk planlegges ikke flyttet ut av 
dette bygget. Det er av stor betydning å ha god dialog med Helse Bergen om framdriften og 
videre planlegging i BUSP, og etter EIA sitt initiativ ble det gjennomført møte med Helse 
Bergens prosjektledelse i uke 33. BUSP prosjektledelse vil sette opp en møteplan mellom 
partene siden det nærmer seg ferdigstilling av første byggetrinn i BUSP. Det er videre viktig 
at også IT-avdelingen (UiB) er i dialog med Helse Bergen om BUSP.  
 
Sandviken sykehus 
Leierettsarealet som Klinisk institutt 1 benytter ved sykehuset trenger oppgradering. Det 
gjelder ventilasjonsanlegg, oppussing og utskifting av takplater med fuktskader, mm.  
Fakultetet viser til dialog mellom EIA og HMS-seksjonen. HMS-seksjonens rapport 
31.05.2012 , oversendt EIA, oppsummerer slik:  


- Kontorene og grupperom 2108 er preget av varm og tung luft. Den dårlige luft-
kvaliteten var merkbar. 


- Både HMS-senteret ved Helse-Bergen og HMS-seksjonen fra UiB vil råde til en 
installering av et balansert ventilasjonsanlegg ved Seksjon for psykiatri, Sandviken. 


- Når det gjelder vegg- og gulvoverflater i ganger og enkelte kontorer bør en oppussing 
vurderes. 


- Fuktskadede takplater på rom 2208 bør skiftes ut. 
 


Fakultetet ber EIA ta saken opp med Helse Bergen med tanke på gjennomføring av 
nødvendige tiltak, slik at arbeidsforholdene ved Sandviken sykehus er i normalt god stand. 
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Prioritering av bygningsmessige tiltak 
 
Fakultetet prioriterer følgende tiltak for 2016: 


 
• Montering av rullegardiner (sol- og lysskjerming) i undervisningsrom i B- og D-


korridoren i 3. etasje i Sentralblokken, totalkostnader kr 100.000. 
 
Følgende tiltak i uprioritert rekkefølge: 
 
Inventar 


• Utskifting av stoler og fortrekksgardiner i 12 undersøkelsesbåser i auditorium K-201 i 
1. etasje i Sentralblokken. Kostnadsstørrelse er ukjent. 
 


• BBB er over 10 år. Reinvestering inventar; pulter, stoler bord, Institutt for biomedisin, 
totalkostnader kr 300.000. 


 
• Møblering/utstyr i UB-arealet (inkl. PC-vakt) og kollokvieøyer i vrimlearealet i BBB. 


Kostnadsstørrelse ukjent. 
 


• Innredning av fellesareal i Laboratoriebygget. Helse Bergen utarbeidet i 2010 et 
forslag til helhetlig møbleringsplan* for fellesarealet (hovedkorridorene) i bygget og 
ønsker at UiB deltar i et spleiselag hvor Helse Bergen finansierer møbleringen med 
60% og UiB 40%. (* Fordelt på etasjene: 260 sittestoler, 65 spisebord, 40 twinstoler, 
13 twinbord, 2 sofaer med mellombord og hjørnebord). UiB sin andel på 40% beløper 
seg til ca kr 631.000. 


• Midler til hev/senk-pulter + div utstyr som er HMS-relatert på laboratorier og kontorer, 
Klinisk institutt 1, totalkostnader kr 150.000. 
 


• Innredning av lagerrom til stipendiatkontor, Klinisk institutt 1, totalkostnad kr 40.000. 
 
Ombygginger og utbedringer i kontor- eller studentareal 


• Ombygging av 3 grupperom i nytt odontologibygg ved å flytte 3 vegger for å beholde 
grupperom og få 3 nye kontor for tannhelsesekretærer, Institutt for klinisk odontologi, 
totalkostnader kr 1.000.000. 
 


• Oppussing av rom og kortleser til lesesal i Studenthuset Gade. Kostnadsstørrelse 
ukjent. 


• Flytting av strøm til taklys på kontorer, Laboratoriebygget, Klinisk institutt 1, 
totalkostnader kr 20.000. 
 


• Montering av glassdør i 7. etasje, Laboratoriebygget, Klinisk institutt 1, totalkostnad kr 
100.000. 
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Ombygginger og utbedringer i laboratorieareal 
• Utbedring av fuktskader og vannlekkasjer i BBB. 


 
• Installering/ombygging av avtrekksskap ved LAF-benk, Laboratoriebygget, Klinisk 


institutt 2, totalkostnader kr 400.000. 
 


• Hydrogensensor for varsling av evt. gasslekkasje fra GC-instrument, 
Laboratoriebygget, Klinisk institutt 2, totalkostnader kr 80.000. 
 


• Ombygging av bruker-sluse for installasjon av luftdusj. Trenges i samarbeid med 
Institutt for biomedisin. Trenger kalkyle via EIA. Dyreavdelingen, Klinisk institutt 1, 
kostnadsstørrelse ukjent. 


 
• Skallsikre bygg med bom og kamera, Vivarium, Klinisk institutt 1. Trenger kalkyle via 


EIA, kostnadsstørrelse ukjent. 
 


• Heve/endre glasstaket utenfor Vivarium. Ved varelevering kommer ikke bilene 
skikkelig til. Taket bør ikke fjernes med mindre det vurderes en annen løsning over 
dørene. Bytte ytterdør på lager i 4. etasje og samtidig hengsle vinduet over dør  med 
tanke på større vareleveringer. Dyreavdelingen Vivarium, Klinisk institutt 1, 
totalkostnader kr 100.000. 


 
• Bygge om filter-kassene på P3-lab slik at de kan gasses med H2O2. Dyreavdelingen, 


Klinisk institutt 1, totalkostnad kr 560.000. 
 


 
For øvrige tiltak, se instituttenes innspill (vedlagte oversikt). 
 
Flytteprosjekter, samt behov for inventar og utstyr knyttet til dette 
Ved ferdigstilling av 4. etasje i ODH flyttes det internt i bygget, Det er sannsynligvis behov for 
nytt inventar i etasjen. 
 
Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid om areal og bygninger fakultetet disponerer. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Nina Langeland 
dekan Inger Hjeldnes Senneseth 
 fung. fakultetsdirektør 
 
 
 
Vedlegg 
1 Tiltaksliste fra instituttene 
2 Utfylt liste 
 







Tabell 2 - prioriterte forslag vedrørende nybygg, ombygginger, HMS m.m. 2016


Institutt og sted:Institutt for Biomedisin 131400
Tiltak Prioritet Ferdig          


stillelse
Total beløp Egenfinansi


ering (50%)


Inventar; pulter, stoler, bord Løpende 
behov 
m/etterslep


300 000


Sum 0 0 300 000 0


For tiltak som dekkes av fakultetets HMS/ombyggingsmidler må instituttenes bidra med 50% egeninnsats


Institutt og sted: Institutt for klinisk odontologi 131900
Tiltak Prioritet Ferdig          


stillelse
Total beløp Egenfinansi


ering (50%)


Tannhelsesekretærkontorer - 1 2 016 1 000 000 500 000
flytting av 3 vegger for å gi kontorplass
Sum 1 1 000 000 500 000


For tiltak som dekkes av fakultetets HMS/ombyggingsmidler må instituttenes bidra med 50% egeninnsats


Institutt og sted: Klinisk institutt 1 / DA* 132400
Tiltak Prioritet Ferdig          


stillelse
Total beløp Egenfinansi


ering (50%)


Kompetanseheving for TA 1 2016 150 000
Midler til hev-senk-pulter,+ div utstyr som er HMS-relatert på lab og kontorer 2 2 016 150 000
HMS-seminar 2016 3 2 016 150 000 75 000
Flytting av strøm til taklys på kontor i LB 4 2 016 20 000 10 000
Innredning av lagerrom til stip.kontor 5 2 016 40 000 20 000
Montering glassdør 7 et, labbygg 6 2 016 100 000 50 000
DA: Ombygning av bruker-sluse BBB for installasjon av luftdusj - trenges samarbeid med inst. for biomed. EIA må 
prise 7 2 016 ? ?


DA: Skallsikre bygg (vivarium) med bom og kamera - EIA 8 ? ?
DA: Heve/endre glasstaket utenfor Vivariet. Når vi har varelevering 
kommer ikke bilene skikkelig til. Man burde ikke fjerne taket med mindre man vurderer en annen løsning over 
dørene.


Bytte ytterdør på lager i 4etg og samtidig gjøre slik at vinduet over 
dør hengsles med tanke større varelevering.


9 100 000 50 000


DA: Bygge om filterkassene på P3 slik at de kan gasses med H2O2 11 560 000 205 000


Sum 1 270 000 460 000


For tiltak som dekkes av fakultetets HMS/ombyggingsmidler må instituttenes bidra med 50% egeninnsats
*DA = Dyreavdelingen


Institutt og sted:   Klinisk institutt 2  132500
Tiltak Prioritet Ferdig          


stillelse
Total beløp Egenfinansi


ering (50%)


Tverrfaglig satsning med HF 1 2016 200 000 100 000
Installering/ombygging avtrekksskap ved LAF benk 2 2016 400 000 200 000
Hydrogensensor 8 egt til GC-instrument 3 2016 80 000 40 000
Frikjøp risikovurdering, 50% tekniker 4 2016 250 000 125 000
Omstillingsmidler 5 2016 100 000 50 000


Sum 1 030 000 515 000


For tiltak som dekkes av fakultetets HMS/ombyggingsmidler må instituttenes bidra med 50% egeninnsats


Institutt og sted: Inst. for global helse og samf.med. IGS  132600
Tiltak Prioritet Ferdig          


stillelse
Total beløp Egenfinansi


ering (50%)


Ingen forslag
Sum 0 0 0 0


For tiltak som dekkes av fakultetets HMS/ombyggingsmidler må instituttenes bidra med 50% egeninnsats


Må sees i sammenheng med instituttenes forsknings- og undervisningsplaner og HMS-vernerunder. 


Må sees i sammenheng med instituttenes forsknings- og undervisningsplaner og HMS-vernerunder. 


Må sees i sammenheng med instituttenes forsknings- og undervisningsplaner og HMS-vernerunder. 


Må sees i sammenheng med instituttenes forsknings- og undervisningsplaner og HMS-vernerunder. 


Må sees i sammenheng med instituttenes forsknings- og undervisningsplaner og HMS-vernerunder. 
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INNSPILL TIL BUDSJETT 2016 EIENDOMSAVDELINGEN - BYGNINGSMESSIGE TILTAK


Fakultet / enhet 
(innmelder)


Institutt / 
underavdeling (hvor 
tiltaket gjelder)


Prioritet 
(nr.)


Bygg / adresse Etasje / rom Beskrivelse av tiltaket UU-tiltak 
student / 


ansatt         
(sett X)


Møblering           
(sett X)


Innvendig 
vedlike-


hold           
(sett X)


Ev. merknader Kostnadsoverslag 
hvis det er 
utarbeidet


Kan være aktuelt å 
finansiere / 
delfinasiere tiltaket


 Til bruk 
for EIA (1) 


 Til bruk 
for EIA (2) 


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


1 Sentralblokken 3. etasje Oppgradering undervisningsrom: Rullegardiner (sol- og 
lysskjerming) i undervisningsrom i B- og D-korridoren


x 100000 Nei


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Sentralblokken 1. etasje/ 
K201


Oppgradering undervisningsrom: Utskifting av stoler og 
fortrekksgardiner i auditorium-ØNH


x Behov for bistand fra EIA vedr prisoverslag ukjent Nei


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Institutt for biomedisin Bygg for biologiske basalfag BB-bygget er over 10 år og det er behov for å reinvestere 
inventar: pulter, stoler og bord


x 300000 Nei


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Ferdighetssenter Bygg for biologiske basalfag 3. og 4. 
etasje


Møblering/utstyr i UB-arealet (inkl. PC-vakt) og kollokvieøyer i 
vrimlearealet i BBB


x Behov for bistand fra EIA vedr prisoverslag ukjent Nei


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Institutt for klinisk 
odontologi


Nytt odontologibygg Ombygging av grupperom 4, 5 og 6 ved å flytte 3 vegger for å 
beholde grupperom og få 3 nye kontor for 
tannhelsesekretærer


x 1000000 Ja


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 2 Laboratoriebygget 8. etasje Hydrogensensor for varsling av evt gasslekkasjer fra GC-
instrument


x 80000 Ja


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Studenthuset Gade Oppussing av rom, kortleser til lesesal 2. etasje x Behov for bistand fra EIA vedr prisoverslag ukjent Nei


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Bygg for biologiske basalfag Utbedring av vannlekkasjer på fasader, glasstak og tak 
(parkeringsdekke) over dyreavdelingen og innvendige 
vannskader


x ukjent Nei


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 2 Laboratoriebygget 8. etasje Installering/ombygging av avtrekksskap ved LAF-benk x 400000 Ja


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 1 Midler til hev/senk-pulter + div utstyr som er HMS-relatert på 
laboratorier og kontorer


x 150000 Nei


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 1 Laboratoriebygget 7. etasje Flytting av strøm til taklys på kontorer x 20000 Ja


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 1 Innredning av lagerrom til stipendiatkontor x 40000 Ja


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 1 Laboratoriebygget 7. etasje Montering av glassdør x 100000 Ja


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 1 Forsøksdyravdelingen BBB Ombygging av bruker-sluse for installasjon av luftdusj. 
Trenges i samarbeid med Institutt for biomedisin.


Behov for bistand fra EIA vedr prisoverslag ukjent ujkent


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 1 Forsøksdyravdelingen Vivarium Skallsikre bygg med bom og kamera. Behov for bistand fra EIA vedr prisoverslag ukjent ujkent


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 1 Forsøksdyravdelingen Vivarium Heve/endre glasstaket utenfor Vivarium. Ved varelevering 
kommer ikke bilene skikkelig til. Taket bør ikke fjernes med 
mindre det vurderes en annen løsning over dørene. Bytte 
ytterdør på lager i 4. etasje og samtidig gjøre slik at vinduet 
over dør hengsles med tanke på større varelevering. 


100000 Ja


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 1 Forsøksdyravdelingen Bygge om filterkassene på P3-lab slik at de kan gasses med 
H2O2.


x 560000 Ja


Det medisinsk-
odontologiske fakultet


Klinisk institutt 1/Klinisk 
institutt 2


Laboratoriebygget Alle Møbler i fellesareal (hvorav finansiert med 40% UiB/60% 
Helse Bergen)


x Møbleringsplan fra 2010 (indeksregulert til 
kr 1.577')


631000


SUM: 3481000





		Vedlegg 1 - Budsjettforslag 2016 - MOF

		Vedlegg 2 - Budsjettforslag 2016 - Innspill fra MOF til Eiendomsavdelingen - bygg og infrastruktur (ettersendt)
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Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 9. september 2015 


Sak 73/15  
Tilsetjing – professor II/førsteamanuensis (20 %, bistilling) i medisin (psykiatri) i 4 år 
ved Klinisk institutt 1 
 
2014/10031 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 75/15  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis II (20 % bistilling) ved Institutt for 
biomedisin, eksternt finansiert 
 
2011/3072 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 76/15  
Tilsetting uten utlysning - professor II (10 % bistilling) ved Institutt for biomedisin, 
eksternt finansiert 
 
2011/6418 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 77/15  
Forlengelse av stilling som stipendiat ved Institutt for biomedisin 
 
2013/769 
 
Vedtak:   
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 78/15  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, 
eksternt finansiert 
 
2015/2748 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
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Sak 79/15  
Utlysing - forsker (100 %) i bioinformatkk og statistisk genetikk i 2 år ved Klinisk 
institutt 1, eksternt finansiert  
 
2015/6541 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som forsker (100 %) i en periode på to (2) år 
ved Klinisk institutt 1.  
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av NFR. 
    


3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning.  


 
 
Sak 80/15  
Tilsetting – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2014/12271 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 81/15  
Utlysning – Adjunct Senior Researcher (10 %) i 5 år ved SFF CCBIO med arbeidsplass 
ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
 
2015/6794 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en   stilling 
som Adjunct Senior Researcher (10 %) for en periode på fem (5) med arbeidsplass 
ved Institutt for biomedisin. Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR).   
 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev, utlysningstekst og dokumentasjon finansiering. 
 


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 
utlysning. 


 
 
Sak 82/15   
Tilsetting uten utlysning - forsker (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt 
finansiert 
 
2015/6750 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
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Sak 83/15  
Utlysing – postdoktor (100 %) i diabetesforsking i 3 år ved Klinisk institutt 1, eksternt 
finansiert 
 
2015/7050 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 100 % 


stilling som postdoktor ved Klinisk institutt 1, KG Jebsen Senter for diabetesforsking. 
Stillinga er for ein periode på tre (3) år frå 1. november 2015 eller etter avtale. 
Stillinga er knytt til prosjektet «A life without SCHAD: Novel implications for insulin-
body weight interplay», finansiert av NFR. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 84/15  
Utlysning - forsker (100 %) i 15 måneder ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert  
 
2015/6957 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som forsker (100 %) i en periode på femten 
(15) måneder ved Institutt for biomedisin.  
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av NFR. 
    


3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning.  


 
 
Sak 85/15  
Søknad om permisjon (50 %) frå stilling som postdoktor ved Institutt for global helse 
og samfunnsmedisin 
 
2013/6183 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 86/15  
Søknad om utdanningspermisjon (80 %) fra stilling som postdoktor ved Institutt for 
klinisk odontologi - SOMMERFULLMAKTSAK 
 
2011/10352 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
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Sak 87/15  
Utlysning – stipendiat (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2 - SOMMERFULLMAKTSAK 
 
2015/4794 
 
Vedtak:  


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som stipendiat for en periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid ved Klinisk 
institutt 2. Stillingen er bevilgningsfinansiert, og er fakultetets egenandel i «K-G. 
Jebssen senter for diabetesforskning». Stillingen inngår i ERC prosjektet 
SELECTIONpreDISPOSED med forskningsmidler fra EU. Prosjektet er knyttet til KG 
Jebsen senter for diabetesforskning og Genomikk-forskningsgruppen ved Klinisk 
institutt 2. 


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


 
 
Sak 88/15  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2 - SOMMERFULLMAKTSAK 
 
2015/7237 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som postdoktor for en periode på tre (3) år ved Klinisk institutt 2. Stillingen er 
bevilgningsfinansiert, og er fakultetets egenandel i «K-G. Jebssen senter for 
diabetesforskning». Stillingen inngår i ERC prosjektet SELECTIONpreDISPOSED 
med forskningsmidler fra EU. Prosjektet er knyttet til KG Jebsen senter for 
diabetesforskning og Genomikk-forskningsgruppen ved Klinisk institutt 2. 


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


 
 
 
Sak 89/15  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 4 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert - 
SOMMERFULLMAKTSAK 
 
2015/7243 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som postdoktor for en periode på fire (4) år ved Klinisk institutt 2. Stillingen 
hører til NFR-prosjektet Rare Genetic Variants in Childhood Diabetes og er finansiert 
av Norges Forskningsråd (NFR). Stillingen er knyttet til KG Jebsen senter for 
diabetesforsking. 


 
2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
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Sak 90/15  
Tilsetting - førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (psykiatri) 
ved Klinisk institutt 1, med arbeidsplass ved Førde sentralsjukehus 
 
2015/3484 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 91/15 Tilsetting - spesialistkandidat (100 % åremålsstilling) i oral kirurgi og oral 
medisin i 5 år ved Institutt for klinisk odontologi 
 
2015/3245 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 92/15  
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i medisin (yrkesmedisin og 
nevrologi) i 5 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert - SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2015/7259 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 93/15  
Utlysning - forsker (100 %) i 9 måneder ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert  
 
2015/7398 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 
utlysning for den midlertidige stillingen som forsker (100 %) i en periode på ni (9) 
måneder ved Institutt for biomedisin.  
 


2. Stillingen er bidragsfinansiert av K.G. Jebsenstiftelsen. 
    


3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning.  


 
 
Sak 94/15  
Utlysing – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt finansiert 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2015/7232 
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Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut ei 100 % 


stilling som postdoktor i tre (3) år ved Institutt for biomedisin. Stillinga er knytt til 
prosjektet «Exosomal Annexin A2 in synaptic information transfer», finansiert av NFR. 


2. Dekan får fullmakt til å gjere endringar i samsvar med gjeldande standard for utlysing. 
 
 
Sak 95/15  
Tilsetjing – førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i medisin i 4 år ved 
Klinisk institutt 1, med arbeidsstad ved Førde sentralsjukehus – 
SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2014/6273 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 96/15  
Tilsetjing utan utlysing - førsteamanuensis II (20 % bistilling) ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin – SOMMARFULLMAKTSSAK 
 
2010/6212 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 97/15  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2015/5068 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 98/15  
Utlysning - professor II/førsteamanuensis (3 x 20 % bistilling) i medisin (indremedisin) 
Klinisk institutt 2, med arbeidsstad ved Stavanger Universitetssjukehus – 
SOMMERFULLMAKTSSAK 


2015/7543 
 
Vedtak: 
1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 3 x 20 % 
    bistillinger som professor II/førsteamanuensis i indremedisin ved Klinisk institutt 2. 
    Bistillingene er for en periode på 3 år hver og er tilknyttet hovedstilling ved Stavanger 
    Universitetssykehus, med arbeidssted ved dette sykehuset. 
2. En forutsetter at Klinisk institutt 2 har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor 
    egen budsjettramme. 
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
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    utlysning/stillingsomtale. 


 
 
Sak 99/15  
Tilsetjing – postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 2 - SOMMARFULLMAKTSSAK 


2015/3121 


Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 100/15  
Utlysning – postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, SSF/CISMAC – SOMMERFULLMAKTSSAK 
 
2015/7894 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 
100 % stilling som postdoktor for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til prosjektet 
“Randomisert klyngestudie på effekten av et program for å styrke jenters posisjon på 
tidlig svangerskap, ekteskap og skulefrafall blant tenåringsjenter i rurale Zambia”. 
Prosjektet er finansiert av CISMAC og GLOBVAC-programmet til Norges 
Forskningsråd, men stillingen er finansiert av Universitetet i Bergen. 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekster fra Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin. 


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 
utlysning. 


 
 
Sak 101/15  
Tilsetting – stipendiat (100 %) i 3 år ved SFF CCBIO, med arbeidsplass ved Institutt for 
biomedisin og Klinisk institutt 1, eksternt finansiert – SOMMERFULLMAKTSAK 
2015/4116 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 102/15   
Tilsetting uten utlysning - professor II (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk institutt 2  
 
2010/7330 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
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Sak 103/15  
Tilsetting – forsker (100 %) i 1 år ved Klinisk institutt 2, eksternt finansiert – 
SOMMERFULLMAKTSAK 
 
2015/4069 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 106/15  
Tilsetting uten utlysning - førsteamanuensis II (20 % bistilling) i 5 år ved Klinisk 
institutt 2  
 
2010/9471 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet. 
 
 
Sak 107/15  
Utlysing – stipendiatstillingar (7 stillingar) fellesutlysing haust 2015 


2015/9224 


Vedtak: 
1. Tilsetjingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut 7 stillingar 


som stipendiat kvotert for søkjarar med bestått cand.med. og master i odontologi, og 
som har fullført forskarlina under studiet. Stillingane er 100 % stillingar for ein periode 
på tre (3) år med plikt til å arbeide i inntil 20 timar årleg ved forskarlina. Stillingane er 
bevillingsfinansierte og vil bli knytt til det instituttet det er naturleg at søkjaren sitt 
prosjekt høyrer til. 


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







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2015 - per 26. august 2015
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder


1 Akol Angela IGS Ingunn Engebretsen Karen Marie Moland, Juliet Babirye
2 Ali Mohamed Abdel-Raouf IKO Athanasia Bletsa Manal Mustafa Sharafeldin, Asgeir Bårdsen
3 Almeland Stian Kreken K1 Emma Hansson Anne Berit Guttormsen,Carolin Freccero, Louis de Weerd
4 Balikuddembe Michael IGS Thorkild Tylleskär Peter Khisa Wakholi
5 Baravelli Carl IGS Sverre Sandberg Mette Tollånes, Aasne Karine Aarsand
6 Bergland Anne Katrine K2 Dag Årsland Hogne Sønnesyn, Alf Inge Larsen
7 Bergum Brith Olsen T. K2 Piotr Mydel Roland Jonsson
8 Binyaruka Peter John IGS Gaute Torsvik Bjarne Robberstad, Josephine Borghi
9 Bjørlykke Yngvild K2 Helge Ræder Marc Vaudel


10 Bjørnestad Anders Øglænd K1 Guido Alves Jan Petter Larsen
11 Blytt Kjersti Marie IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Bjørn Bjorvatn
12 Bruserud Øyvind K2 Eystein Sverre Husebye Anette Susanne Bøe Wolff, Bergithe Oftedal
13 Dyrhovden Gro Sævik K1 Øystein Gøthesen Ove Furnes, Geir Hallan, Anne Marie Fenstad
14 Eikrem Øystein Solberg K1 Hans-Peter Marti Trude Skogstrand
15 Ellingsen Christian Lycke IGS Stein Emil Vollset G. Cecilie Alfsen, Marta Ebbing
16 Elsebahy Ahmad Rashad IKO Kamal Mustafa Kristin Syverud
17 Fauske Kristin Røen IBM Lise Madsen (NIFES) Bjørn Liaset, Livar Frøyland
18 Gao Jie K2 Per Magne Ueland Ottar Nygård,
19 Giil Lasse Melvær K2 Jan Erik Nordrehaug Dag Årsland, Einar K. Kristoffersen, Christian A. Vedeler
20 Grytten Elise K2 Gunnar Mellgren Simon Dankel, Espen Rostrup
21 Grønseth Heidi K1 Sabine Leh Hans Peter Marti
22 Haanshuus Christel Gill K2 Stein Christian Mohn Kristine Mørch, Nina Langeland
23 Halland Hilde K2 Eva Gerdts Knut Matre, Mai Tone Lønnebakken
24 Hasan Md Mahdi IBM Rolf Bjerkvig Lars Prestegarden
25 Hernæs Ulrikke Johanne IGS Bjarne Robberstad Kamija Phiri
26 Hoel Ida Marie IGS Tehmina Mustafa Lisbet Sviland, Harald Wiker
27 Hustoft Merethe IGS Øystein Hetlevik Sturla Gjesdal, Eva Biringer
28 Jonsson Maria Karolina K2 Espen Haavardsholm Bjørg Tilde Fevang, Siri Lillegraven
29 Kampata Linda Milimo IGS Ingvild F. Sandøy Knut Martin Fylkesnes
30 Karlsen Tom K1 Hans Jørgen Aarstad John-Helge Heimdal
31 Keny Aggrey IGS Martin Were Thorkild Tylleskär
32 Kibira Simon Peter IGS Ingvild F. Sandøy Daniel Marguerite, Frederick Makumbi, Lynn Atuyambe
33 Kristiansen Hege K2 Petur Juliusson Robert Bjerknes, Trond Markestad


34 Kristiansen Lene IGS Liv Heide Magnussen
Silje Meland, Kjersti Thulin Wilhelmsen, Stein Helge Nordahl. 
Birgit Juul-Kristensen, Richard Clendaniel


35 Kristoffersen Per Martin K1 Ansgar Espeland Nils Vetti
36 Kvalheim Siri Flagestad IKO Gunhild Strand Illeana Mihaela Martinussen







37 Lie Maria Kolnes IBM James Lorens Lars A. Akslen
38 Lindquist Carine K2 Bodil Bjørndal Espen Rostrup, Rolf K. Berge
39 Litleskare Sverre IGS Guri Rørtveit Knut-Arne Wensaas
40 Ljøkjel Borghild K1 Hans Jørgen Aarstad Lars Helgeland, Stein Lybak
41 Ludvigsen Trine K1 Jonas Fevang Kjell Matre
42 Mugisha Alice IGS Thorkild Tylleskär Peter Khisa Wakholi
43 Nakazwe Chola IGS Knut Fylkesnes Ingvild F. Sandøy
44 Normand Camilla Jacqueline HanK2 Kenneth Dickstein Nigussie Bogale
45 Omar Hikmat K1 Laurence Bindoff Charalampos Tzoulis
46 Onarheim Kristine Husøy IGS Ingrid Miljeteig Ole F. Norheim, Karen Marie Moland, Mitike Molla Sisay
47 Raasakka Arne IBM Petri Kursula Anne Baumann
48 Sandtorv Lisbeth Beate K1 Irene Elgen Siren Haugland
49 Sanou Anselme Simeo IGS Thorkild Tylleskär Abdoulaye Hama, Esperance Kashala-Abotnes
50 Schriwer Christian IKO Marit Øilo Nils Roar Gjerdet, Harald Gjengedal
51 Schwarzlmüller Thomas K1 Charalampos Tzoulis Martin Biermann
52 Sembajwe Lawrence Fred IBM Marion Kusche-Gullberg Donald Gullberg
53 Shanka Tarekegn Solomon IGS Bernt Lindtjørn Eskindir Shumbullo, Wakgari Amente
54 Simangwa Lutango Daniel IKO Ann-Katrin Gerd Johansson Anne Nordrehaug Åstrøm
55 Sirnes Eivind K1 Stein Magnus Aukland Irene Elgen, Hilde Gundersen, Silja Torvik Griffiths
56 Skaar Elisabeth K2 Margrethe Achaufel Anette Hylen Ranhoff, Jan Erik Nordrehaug
57 Solberg Carl Tollef IGS Ole Frithjof Norheim Espen Gamlund, Olav Gjelsvik
58 Solberg Silje Michelsen K2 Yenan Bryceson Silke Appel, Lene Frøyen Sandvik
59 Stigen Endre K2 Emmet McCormack Spiros Kotopoulis, Odd Helge Gilja
60 Stormark Kjartan K1 Hartwig Kørner Jon Arne Søreide, Kjetil Søreide
61 Terum Toril Marie K1 Ingelin Testad Arvid Rongve, John Roger Andersen
62 Tongun Justin Bruno IGS Thorkild Tylleskär James Tumwine
63 Tveiten Øystein Vesterli K1 Morten Lund-Johansen Rupavathana Mahesparan
64 Ueland Hans Olav K1 Eyvind Rødahl Svein A. Hønsi Jensen, Olav Henrik Haugen
65 Venkateswaran Mahima IGS Frederik Frøen Ole F. Norheim 
66 Wæhle Hilde Valen K2 Stig Harthug Ingrid Smith, Astrid Gynnild, Arvid Steinar Haugen
67 Ytre-Hauge Sigmund K1 Ingfrid Haldorsen Helga Salvesen


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 5
K1 18
K2 17
IGS 22
IKO 5
Sum 67











Avholdte disputaser 2015 - per 26. august 2015
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disputas Kreert


1 PHDMD Aamland Aase IGS Erik L. Werner Kirsti Malterud 16.01.2015 x
2 PHDMD Adriansen Kristin A. Kavli IGS Aina Schiøtz Kari Martinsen 12.06.2015 x
3 PHDMD Balla Yaya Yaliso IGS Bernt Lindtjørn Ole F. Norheim 26.06.2015 x
4 PHDMD Berget Ellen K1 Olav Karsten Vintermy  Anders Molven, Lars Helgelan 27.05.2015 x
5 PHDMD Bjørgaas Hanne Marit K1 Irene Elgen Mari Hysing 12.06.2015 x
6 PHDMD Bjånesøy Trine Elholm IBM Marit Bakke Eystein Husebye, Eirik Bratland 13.03.2015 x
7 PHDMD Bleskestad Inger Hjørdis K1 Lasse Gøransson Harald Bergrem 22.01.2015 x
8 PHDMD Brønstad Ingeborg K2 Eystein S. Husebye Susanne Bøe Wolff, Kristian Løvås 26.03.2015 x
9 PHDMD Burman Robert Anders IGS Steinar Hunskår Erik Zakariassen 12.06.2015 x


10 PHDMD Dahl Bente IGS Kirsti Malterud Guri Rørtveit 20.03.2015 x
11 PHDMD De Bortoli Alessandro K2 Jian Chen Ole-Jørgen Ohm 30.01.2015 x
12 PHDMD Ekra Else Marie IGS Eva Gjengedal Tora Korsvold, Gunnhild Blåka 17.04.2015 x


13 PHDMD Ellingsen Sidsel IGS Herdis Alvsvåg
Åsa Roxberg, Jan Henrik Rosland, Kjell 
Kristoffersen 21.05.2015 x


14 PHDMD Espedal Heidi IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic 23.04.2015 x
15 PHDMD Fernandes Carla Duarte K2 Stephanie Le Hellard Vidar M. Steen 05.03.2015 x
16 PHDMD Fjetland Lars K1 Martin Kurz Jan Petter Larsen, Sumit Roy   08.05.2015 x
17 PHDMD Frei Dominik IBM Jaakko Saraste Tanja Kögel, Rein Åsland 30.01.2015 x


18 PHDMD Frisk Bente K2 Einar Thorsen
Liv Inger Strand, Jon Hardie, Rolf Moe-
Nilssen, Birgitte Espehaug 26.05.2015 x


19 PHDMD Haasz Judit K1 Lars Thomassen
Arvid Lundervold, Astri Lundervold, Karsten 
Specht 08.06.2015 x


20 PHDMD Harboe Knut K1 Kari Indrekvam Nils Roar Gjerdet, Kjetil Søreide 20.08.2015
21 PHDMD Hole Lisa Drange K2 Jan Schjøtt Terje H. Larsen 13.03.2015 x
22 PHDMD Iden Kristina Riis IGS Sabine Ruths  Stefan Hjørleifsson, Knut Engedal 29.04.2015 x
23 PHDMD Igland Jannicke IGS Grethe S. Tell Stein Emil Vollset , Ottar K. Nygård 18.02.2015 x
24 PHDMD Jahnsen Jan Anker K2 Staffan Uhlén 06.03.2015 x
25 PHDMD Jepsen Randi Julie IGS Gerd Karin Natvig Jan Roger Andersen 15.04.2015 x
26 PHDMD Johnsen Svein Joar Auglænd K2 Roald Omdal Roland Jonsson, Lasse Gøransson 09.01.2015 x
27 PHDMD Koro Sara Catalin K2 Piotr Mydel Roland Jonsson 26.06.2015 x
28 PHDMD Kvistad Christoper Elnan K1 Halvor Næss Lars Thomassen 20.02.2015 x







29 PHDMD Lauvsnes Maria Boge K2 Roald Omdal 18.06.2015 x
30 PHDMD Lindner Thomas Werner K1 Eldar Søreide Hans Morten Lossius, Odd Bjarte Nilsen 26.03.2015 x
31 PHDMD Løkeland Mette K2 Line Bjørge Ole-Erik Iversen 17.04.2015 x
32 PHDMD Mahande Michael Johnson IGS Rolv Terje Lie Anne Kjersti Dalveit, Rachel Manongi 19.02.2015 x
33 PHDMD Markhus Maria Wik IBM Marian K. Malde Ingvild E. Graff, Livar Frøyland 18.03.2015 x
34 PHDMD Moe Kyaw IBM Paivi Kettunen Keijo Luukko 15.06.2015 x
35 PHDMD Myrtveit Solbjørg Makalani K2 Børge Sivertsen Ingvard Wilhelmsen, Jens Christoffer Skogen 13.05.2015 x
36 PHDMD Nginamau Elisabeth Sivy K2 Roland Jonsson Bjørn Ove Mæhle 20.02.2015 x
37 dr.philos Okware Sam IGS 20.01.2015 x
38 PHDMD Olsen Nina Rydland IGS Jan Magnus Bjordal  Peter Bradely, Monica Wammen Nortvedt, Bi   19.06.2015 x
39 PHDMD Orøy Aud Jorunn IGS Eva Gjengedal Kjell Erik Strømskag 21.04.2015 x


40 PHDMD Salminen Pirjo-Riitta K2 Ketil Grong
Knut Matre, Anne K. Jonassen, Rune 
Haaverstad 23.01.2015 x


41 PHDMD Sauter Alexander IBM Aurora Martinez
Silke Appel, Joachim Pius Spatz, 
Alexandre Micoulet 19.01.2015 x


42 PHDMD Siepel Francoise K1 Dag Aarsland Mona Beyer, Renate Gruner, Nils Erik Gilhus 13.03.2015 x
43 PHDMD Simonsen Kristian Anton IGS Guri Rørtveit Steinar Hunskår 25.03.2015 x
44 PHDMD Sivakumaran Dhanasekaran K2 Harleen Grewal Mark Doherty, Mario Vaz, Ruth Stavrum 05.03.2015 x
45 PHDMD Sundstrøm Terje IBM Frits Thorsen Rolf Bjerkvig, Morten Lund-Johansen 09.06.2015 x
46 PHDMD Sørensen Ida Wiig IBM Donald Gullberg Marion Kusche-Gullberg 12.02.2015 x
47 PHDMD Talasila Krishna Mukharji IBM Hrvoje Miletic Rolf Bjerkvig 13.05.2015 x
48 PHDMD Tangvik Randi Julie K2 Anette Hylen Ranhoff Anne Berit Guttormsen, Grethe S. Tell 25.03.2015 x


49 PHDMD Theofylaktopoulou Despoina K2 Simone Eussen
Øivind Midttun, Per M Ueland, Ottar 
Nygård, Grethe Tell, Stein Emil Vollset 19.02.2015 x


50 PHDMD Thomsen Liv Cecilie Vestrheim K2 Line Bjørge
Eric Moses, Ottar Nygård, Rigmor 
Austgulen, Ann-Charlotte Iversen 13.03.2015 x


51 PHDMD Torsvik Ingrid Kristin K2 Anne Lise Bjørke Mons Trond Markestad, Per M. Ueland 30.01.2015 x
52 PHDMD Vederhus Bente Johanne IGS Gerd Karin Natvig  Thomas Halvorsen, Trond Markestad, Marit G 17.06.2015 x
53 PHDMD Vik Rita K2 Rolf K. Berge Ottar Nygård 30.06.2015 x


54 PHDMD Wergeland Gro K1 Einar Heiervang
 Ingvar Bjelland, Lars-Göran Øst, Bente 
Storm M. Haugland 29.04.2015 x


55 PHDMD Wnuk-Lipinska Katarzyna IBM James Lorens David Micklem 07.04.2015 x







Institutt Antall
K1 10
K2 19
IGS 16
IBM 10
IKO
Totalt 55





		A) Tilsettingsråd - off

		B) Dr.grader

		Opptak ph.d.-programmet pr. 26. august 2015

		Avholdte disputaser og kreerte kandidater pr. 26. august 2015
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 70/15 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 09.09.2015 


 
 
 
 
Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet våren 2016 
 
Fakultetsstyret skal ha fem møter vårsemesteret 2016.  
 
Følgende datoer foreslås:  
 
 Onsdag 27. januar 2016 
 Onsdag 16. mars 2016 
 Onsdag 20. april 2016 
 Onsdag 18. mai 2016 
 Onsdag 22. juni 2016 
 
Styremøtene holdes i Styrerom, 4. etasje i Armauer Hansens Hus (AHH), rom nr. 
402-04, kl. 13.15.  
 
Innkalling og sakspapirer sendes elektronisk til styrets medlemmer og eventuelle 
møtende varamedlemmer én uke før møte.  
 
Innkalling til møtene, inkludert offentlige saksforelegg, og offentlige protokoller er 
også tilgjengelig på nettsiden til Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
 
Eventuell innkalling til ekstraordinære møter, flytting av møtedager eller avlysing av 
møter, vil bli gjort kjent så tidlig som mulig.  
 


Forslag til vedtak 
Fakultetsstyret tar de foreslåtte møtedager for vårsemesteret 2016 til orientering.  
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør 


  


  Randi Holmås  
styresekretær  


 
24.08.2015 /RAHO  
 
Vedlegg: Skole- og barnehagerute for Bergen kommune 2015-2016 



http://www.uib.no/mofa/65551/m%C3%B8teplan-og-sakslister-i-fakultetsstyret





august 2015 september 2015
  Elevfrie dager i grunnskolen Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn


31 1 2 36 1 2 3 4 5 6


  Barnehagenes planleggingsdager 32 3 4 5 6 7 8 9 37 7 8 9 10 11 12 13


  (barnehagene stengt) 33 10 11 12 13 14 15 16 38 14 15 16 17 18 19 20


34 17 18 19 20 21 22 23 39 21 22 23 24 25 26 27


35 24 25 26 27 28 29 30 40 28 29 30


36 31


SFO-start mandag 3. august


Skolestart mandag 17. august Elevfri og barnehager stengt 14. sept.


oktober 2015 november 2015 desember 2015
Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn


40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6


41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13


42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20


43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27


44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31


49 30


Høstferie  5. - 9. oktober Elevfri og barnehager stengt 6. november Siste skoledag før juleferien 22.des.


Barnehager stengt 9. oktober


januar 2016 februar 2016 mars 2016
Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn


53 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6


1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 7 8 9 10 11 12 13


2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 14 15 16 17 18 19 20


3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 21 22 23 24 25 26 27


4 25 26 27 28 29 30 31 9 29 13 28 29 30 31


Første skoledag etter juleferien 4.  jan Elevfri og barnehager stengt 5. februar Påskeferie 21. mars - 28.mars


Vinterferie 29.mars - 1- april 


april 2016 mai 2016 juni 2016
Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn


13 1 2 3 17 1 22 1 2 3 4 5


14 4 5 6 7 8 9 10 18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12


15 11 12 13 14 15 16 17 19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19


16 18 19 20 21 22 23 24 20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26


17 25 26 27 28 29 30 21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30


22 30 31


Kr. himmelfartsdag 5. mai Siste skoledag før ferien 17. juni


Elevfri og barnehager stengt 6. mai


2. pinsedag 16. mai


Grunnlovsdag 17. mai


MERKNADER: 
Oppstart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt. Plassering/flytting av planleggingsdager i skoler og barnehager kan eventuelt endres 
etter vedtak i samarbeidsutvalg/driftsstyre.  Alle lokale endringer må informeres tydelig om til barn og foresatte. Skoler som ønsker det kan innføre 
fleksibel høst- og vinterferie.   
Flere detaljer i eget rundskriv og i tjenestebeskrivelse "Permisjon/fri fra skolen på kommunens nettsider.   
Åpningstid  for barnehager og SFO fremkommer av lokale vedtekter og valg av plasstype.  


Ferie og fridager for skoler og barnehager 2013-2014 
 


MERKNADER: 
Oppstart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt. Plassering/flytting av planleggingsdager i skoler og barnehager kan eventuelt endres 
etter vedtak i samarbeidsutvalg/driftsstyre.  Alle lokale endringer må informeres tydelig om til barn og foresatte. Skoler som ønsker det kan innføre 
fleksibel høst- og vinterferie.   
Flere detaljer i eget rundskriv og i tjenestebeskrivelse "Permisjon/fri fra skolen på kommunens nettsider.   
Åpningstid  for barnehager og SFO fremkommer av lokale vedtekter og valg av plasstype.  


Ferie og fridager for skoler og barnehager 2015-2016 
 


MERKNADER: 
Oppstart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt. Plassering/flytting av planleggingsdager i skoler og barnehager kan eventuelt endres 
etter vedtak i samarbeidsutvalg/driftsstyre.  Alle lokale endringer må informeres tydelig om til barn og foresatte. Skoler som ønsker det kan innføre 
fleksibel høst- og vinterferie.   
Flere detaljer i eget rundskriv og i tjenestebeskrivelse "Permisjon/fri fra skolen på kommunens nettsider.   
Åpningstid  for barnehager og SFO fremkommer av lokale vedtekter og valg av plasstype.  


Ferie og fridager for skoler og barnehager 2013-2014 
 


MERKNADER: 
Oppstart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt. Plassering/flytting av planleggingsdager i skoler og barnehager kan eventuelt endres 
etter vedtak i samarbeidsutvalg/driftsstyre.  Alle lokale endringer må informeres tydelig om til barn og foresatte. Skoler som ønsker det kan innføre 
fleksibel høst- og vinterferie.   
Flere detaljer i eget rundskriv og i tjenestebeskrivelse "Permisjon/fri fra skolen på kommunens nettsider.   
Åpningstid  for barnehager og SFO fremkommer av lokale vedtekter og valg av plasstype.  


Ferie og fridager for skoler og barnehager 2015-2016 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 
 
 
 


  


Styresak: 71/15 


Sak nr.:2015/9690 Møte: 9.09.2015 
 


  


 
 
 
 


 


 


Oppnevning av nye representanter til Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet 


 
 


 


Bakgrunn 
Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for vitenskapelige stillinger ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet (MOF). For å sikre effektiv saksflyt er det opprettet et 
Tilsettingsråd for behandling av rekrutteringsstillinger, forskere og vitenskapelige 
bistillinger (20 %) (U-sak 09-19)(Fakultetsstyresak 44/09).  
 


Universitetsstyret vedtok 28.05.2014 «Reglement for ansettelse i vitenskapelige 
stillinger og faglige/administrative lederstillinger». I reglementets pkt. 4.2 skal 
ansettelsesutvalget (Tilsettingsrådet) bestå av følgende: 


 Dekan (leder) 


 To representanter for arbeidsgiver 


 En representant for tjenestemennene 


 En representant for studentene 
 


Studentene og tjenestemennene skal selv velge sine representanter og melde dette 
til fakultetet. Studentene sine representanter oppnevnes årlig og ved høstens 
semesterstart. Videre skal det være to representanter for arbeidsgiver og disse skal 
utpekes av fakultetstyret. 


 
For at Tilsettingsrådet ved MOF skal oppfylle pkt. 4.2 i nytt reglement må 
fakultetstyre velge en arbeidsgiverrepresentant fra gruppe A og en 
arbeidsgiverrepresentant fra gruppe B, eller velge fritt. Fakultetstyret ved Det 
medisink-odontologiske fakultet besluttet at Tilsettingsrådet skal bestå av en 
arbeidsgiverrepresentant fra gruppe A og en arbeidsgiverrepresentant fra gruppe 
B(Fakultetsstyresak 62/14). 
 


Fra 01.08.2015 har Tilsettingsrådet ved MOF fått følgende nye representanter meldt: 


Eyvind Rødahl er prodekan og går inn som vara for leder/dekan. For studentene 


fortsetter Eivind Valestrand som representant og Tharsicah Pararajasingham går inn 
som vara. For arbeidsgiver (gruppe B) er Maria Teresa Bezem representant med Siri 
F. Kvalheim som vara. 
 


 
Tilsettingsrådet ved MOF er ved vedtak fattet i Fakultetstyre 09.09.2015 
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sammensatt slik: 


 
Gruppe Rolle/representant Navn Periode 


Fakultetsadm. Dekant/leder 
 
 


Vara 


Nina Langeland 
 
 


Eyvind Rødahl 


2013 – 2017 


Arbeidsgiver  (gruppe A) Representant  


 


Vara 


  Helga Birgitte      


Salvesen* 


 


 


Gunnar Mellgren* 


2013 -2017 


Arbeidsgiver (gruppe B) Representant 


 


 Vara 


Maria Teresa Bezem 
 
 


Siri F. 
Kvalheim 


2015 – 2016  


Tjenestemennene Representant 
 
 


 


 


Vara 


Jarle Rørvik 
 
 
 
 


Audun H. Nerland 


2013 – 2017 


 
 


 
 


Studentene Representant 
 
 


Vara 


Eivind A. Valestrand 
 
Tharsicah 


Pararajasingham 


2015 – 2016 


*Arbeidsgiver (gruppe A) har valgt rullerende ordning: 
Helga Birgitte Salvesen i periode 01.09.2015 – 01.09.2016. 
Gunnar Mellgren i periode 01.09.2016- 01.09.2017. 
 
 


Forslag til vedtak 


1.  Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende nye representanter i 
Tilsettingsrådet : 


 Eyvind Rødahl blir ny vara for leder/dekan  


 Eivind Valestrand fortsetter som representant for studentene med 
Tharsicah Pararajasingham som vara 


 Maria Teresa Bezem  blir ny representant for arbeidsgiver (gruppe B) 
med Siri F. Kvalheim som vara 


 
 
 
 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør Marianne Bø Larsen 


seksjonsleder rekruttering 
 
 
 
 
 
31.08.2015 / MALA 
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Vedlegg: 
1. Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative 


lederstillinger vedtatt av universitetsstyret 28.05.2014 
2. Vedtak fra Universitetsstyret sak 09-19, datert 24.2.2009 
3. Fakultetsstyresak 44/09, Oppnevning av Tilsettingsråd 
4. Fakultetsstyresak 62/14, Arbeidsgiverrepresentanter 







 


REGLEMENT FOR ANSETTELSE I VITENSKAPELIGE 


STILLINGER OG FAGLIGE/ADMINISTRATIVE 


LEDERSTILLINGER 
Vedtatt av universitetsstyret 28.5.2014. 


 


1. Virkeområdet for reglementet 


Reglementet gjelder ved Universitetet i Bergen (UiB) for alle ansettelser i undervisnings- og 


forskerstillinger, åremålsstillinger og ansettelser med særskilte ansettelsesbestemmelser, som er 


regulert i eller i medhold av universitets- og høyskoleloven. 


Reglementet gjelder i tillegg til bestemmelser som finnes i annet formelt regelverk, som lover, 


forskrifter, sentrale avtaler eller Personalreglementet for Universitetet i Bergen og andre interne 


regelverk. 


 


2. Overordnede prinsipper for rekruttering 


Den best kvalifiserte søker til en ledig stilling skal ansettes. 
 


Kvalifikasjonsprinsippet bygger på den alminnelige saklighetsnorm som gjelder ved ansettelse i 


statlige stillinger. Avvik fra prinsippet må ha hjemmel i lov eller forskrift. 


I stillinger basert på vitenskapelige kvalifikasjoner kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte 


internasjonale eller nasjonale standarder. De viktigste elementene i vurderingen av hvem som er 


best kvalifisert er: utdanning, andre formelle kvalifikasjoner, vitenskapelig produksjon, 


arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen. 


Vitenskapelige kvalifikasjoner skal vurderes ved en sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i 


utlysning og stillingsbeskrivelse. 


Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse skal dokumenteres på grunnlag av utdanning eller 


undervisning og veiledning. 


Det skal arbeides aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene for samtlige 


kategorier av stillinger. 


 


3. Universitetsstyrets funksjon i ansettelsessaker 
 


3.1 Ansettelse i universitetsstyret 
 


3.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


Universitetsstyret, eller rektor etter fullmakt, utlyser stillinger når ansettelse skal foretas av 


universitetsstyret. 


Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av styret. 


Dersom rektor er medlem i innstillingsutvalget, avgis forslag til tilsetting. 


1 
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For stillinger som krever vitenskapelig kompetanse skjer innstilling ut fra sakkyndig bedømmelse 


etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse. 


Innstillingsutvalget skal gjennomføre intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger, eller andre 


prøver for å vurdere egnethet til stillingen. 


I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering 


av om søkerne oppfyller disse. 


 


3.1.2 Ansettelse av universitetsdirektør 


Universitetsstyret ansetter selv universitetsdirektør i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


ansettelsesprosedyre. Åremålsperioden er seks år, ingen kan være ansatt på åremål i en 


sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


 


3.1.3 Ansettelse av dekan 


Rektor foretar utlysning av stilling som dekan. Innstilling gis av et innstillingsutvalg med leder og fire 


medlemmer. Medlemmene skal fortrinnsvis ha tilknytning til fakultetet. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. 


Universitetsstyret ansetter dekanen etter at fakultetsstyret har hatt anledning til å uttale seg. 


Dekanen ansettes på åremål med åremålsperiode på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en 


sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


 


3.1.4 Ansettelse av direktør for Universitetsmuseet i Bergen 


Direktør for Universitetsmuseet i Bergen ansettes i åremålsstilling etter reglene for alminnelig 


ansettelsesprosedyre, etter at styret for Universitetsmuseet i Bergen har hatt anledning til å uttale 


seg. Åremålsperioden er på fire år. Ingen kan være ansatt på åremål i en sammenhengende periode 


på mer enn tolv år. 


 


3.1.5 Ansettelse av faglige ledere for senter mv 


Når det skal foretas ansettelse i universitetsstyret for stilling som faglig leder for senter mv. foretas 


ansettelsen etter reglene for alminnelig ansettelsesprosedyre, eventuelt med tillegg av særskilte 


prosedyreregler fastsatt i reglene for enheten. 


 


3.2 Kalling 


Universitetsstyret kan, når særlige grunner taler for det, foreta ansettelse av kvalifiserte personer 


uten forutgående kunngjøring (kalling) i undervisnings- og forskerstillinger, samt i stillinger som leder 


for avdeling og grunnenhet. 


Universitetsledelsens forslag om kalling skal som hovedregel skje på anmodning fra fakultetsstyret 


med klare og entydige anbefalinger fra institutt og fakultet. 


Av likestillingshensyn kan kalling benyttes for å rekruttere kvalifiserte personer fra sektoren, 


forskningsinstitusjonene, næringsliv og forvaltning mv. 


Kalling kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. 
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3.3 Delegasjon av universitetsstyrets myndighet i ansettelsessaker 
 


3.3.1 Delegasjon av myndighet 


Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke 


følger av lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å 


delegere. 


Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og 


på styrets ansvar. 


 


3.3.2 Utøvelse av delegert myndighet 


Innstillings- og ansettelsesorganer som har fått delegert styrets avgjørelsesmyndighet, anses som 


egne forvaltningsorganer. Organet eller dets medlemmer kan ikke instrueres i enkeltsaker i spørsmål 


som ligger innenfor organets myndighetsområde. 


 


3.4 Ansettelsessaker som kan bringes inn for universitetsstyret til avgjørelse 


Når et annet organ enn universitetsstyret er ansettelsesorgan, kan følgende saker bringes inn for 


styret til avgjørelse: 


- Hvis innstillingsorganet ikke vil innstille en søker etter henvendelse fra ansettelsesorganet iht. 


tjenestemannsloven § 4 nr. 5 tredje punktum, skal saken avgjøres av universitetsstyret. 


Bare én av dem som er innstilt, eller den som ansettelsesorganet vil ansette, kan da ansettes. 


Den som er innstilt av et mindretall i et innstillingsorgan, regnes også som innstilt. 


- Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht. 


tjenestemannsloven § 5 nr. 3 kreve saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes 


i det møte hvor ansettelsessaken behandles, og skal grunngis skriftlig. 


Universitetsstyret kan da bare velge mellom de søkere som noen av ansettelsesorganets 


medlemmer vil ansette. 


 


4. Ansettelser på fakultetsnivå 
 


4.1 Ansettelse i fakultetsstyret 
 


4.1.1 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


Fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og 


åremålsstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet. 


Fakultetsstyret skal selv ansette instituttledere og i faste stillinger som førsteamanuensis- og 


professorstillinger ved grunnenheter tilknyttet fakultetet. 


Fakultetsstyret kan delegere til dekanen å foreta utlysning og oppnevne sakkyndig 


bedømmelseskomité i ansettelsessaker der fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet. 







4  


Instituttleder nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, referanseinnhenting og 


prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig 


saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv. 


 


4.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre for fakultet uten institutter 


For fakultet uten institutter foretas innstillinger, som ellers vanligvis foretas av instituttleder, av et 


innstillingsutvalg på tre medlemmer utpekt av fakultetsstyret. 


 


4.1.3 Ansettelse av instituttleder 


Innstilling til instituttlederstilling foretas av et innstillingsutvalg med prodekan som leder, og fire 


medlemmer. To av medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og 


ett medlem studentene. Ett av medlemmene som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av 


det aktuelle instituttrådet. Det oppnevnes personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene. 


Ansettelse av instituttleder skjer på åremål for fire år av gangen. Ingen kan være ansatt som 


instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn tolv år. 


 


4.2 Ansettelse i ansettelsesutvalg 


Fakultetsstyret kan opprette et ansettelsesutvalg. 
 


Fakultetsstyret kan innenfor sitt myndighetsområde beslutte hvilke ansettelsessaker utvalget skal 


avgjøre, med unntak for de stillinger hvor fakultetsstyret ikke kan delegere ansettelsesmyndigheten. 


Ansettelsesutvalget skal ha dekanen som leder, og fire medlemmer. To av medlemmene skal 


representere arbeidsgiver, ett medlem tjenestemennene og ett medlem studentene. Det oppnevnes 


personlige varamedlemmer for lederen og medlemmene. 


Dekanen foretar utlysning og oppnevner sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der 


ansettelsesutvalget har ansettelsesmyndighet. 


Instituttleder ved grunnenheter tilknyttet fakultetet nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, 


referanseinnhenting og prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses   


hensynet til effektiv og forsvarlig saksbehandling ut fra den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling 


foretas av instituttleder selv. 


 


4.3 Administrativ ansettelse 


Dekanen kan etter innstilling av instituttleder foreta administrativ ansettelse for kortere tid enn seks 


måneder i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller forskerstilling, under 


forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse, og det er dokumentert 


tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Har den midlertidige stillingen vært utlyst offentlig, kan det etter innstilling fra instituttleder foretas 


ansettelse i ansettelsesutvalg for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og 


i undervisnings- eller forskerstilling, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for 


midlertidig ansettelse og det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 
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Når arbeidets karakter tilsier det, kan forelesere, hjelpelærere, øvingslærere og praksisveiledere 


ansettes administrativt i inntil seks måneder i mindre enn 37,5 prosent av full stilling. Den 


midlertidige ansettelse skjer av fakultetsdirektør etter forslag fra instituttleder. 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


 


5. Ansettelse i styrer med særskilt ansettelsesmyndighet 
 


5.1 Universitetsmuseet i Bergen 
 


5.1.1 Ansettelsesmyndighet 


Styret for Universitetsmuseet i Bergen har ansettelsesmyndighet for alle vitenskapelige stillinger som 


er knyttet til museet. 


Museets direktør ansettes av universitetsstyret iht. pkt. 3.1.4, etter at styret for Universitetsmuseet i 


Bergen har hatt anledning til å uttale seg. 


 


5.1.2 Alminnelig ansettelsesprosedyre 


Styret for Universitetsmuseet i Bergen kan delegere til museets direktør å foreta utlysning og 


oppnevne sakkyndig bedømmelseskomité i ansettelsessaker der styret har ansettelsesmyndighet. 


Instituttleder ved enheter ved Universitetsmuseet i Bergen foretar innstilling i ansettelsessaker i 


styret. Instituttleder nedsetter en gruppe som medvirker ved intervju, referanseinnhenting og 


prøveforelesning. Gruppens sammensetning og arbeid må tilpasses hensynet til effektiv og forsvarlig 


saksbehandling av den utlyste stilling, søkermasse mv. Innstilling foretas av instituttleder selv. 


 


5.1.3 Administrativ ansettelse 


Museets direktør kan etter innstilling av instituttleder foreta administrativ ansettelse for kortere tid 


enn seks måneder i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller forskerstilling, 


under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og det er 


dokumentert tilstrekkelige vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 


Har den ledige stillingen vært utlyst offentlig, kan ansettelse foretas i styret for Universitetsmuseet i 


Bergen for kortere tid enn ett år i midlertidig stilling som førsteamanuensis, og i undervisnings- eller 


forskerstilling, under forutsetning av at det foreligger særlig hjemmel for midlertidig ansettelse og 


det er dokumentert tilstrekkelig vitenskapelige kvalifikasjoner for stillingen. 
 


Det er under ingen omstendighet adgang til å overstige fastsatt tid for administrativ ansettelse. 


 


6. Generelle saksbehandlingsregler for ansettelsesprosedyren 
 


6.1 Utlysning 
 


6.1.1 Ledig stilling skal som hovedregel utlyses offentlig 


Det er ansettelsesorganene som har myndighet til å utlyse ledige undervisnings- og forskerstillinger. 


Utlysning skal skje i henhold til statlige og interne retningslinjer. 
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Før utlysning skjer skal ansettelsesmyndigheten, eller den som har fått delegert slik myndighet, 


kontrollere at utlysningstekst og stillingsbeskrivelse: 


- er i overensstemmelse med enhetens forsknings- og rekrutteringsstrategi 
 


- har tilstrekkelig dekning i budsjetter 
 


- har et innhold som gjør at utlysningsteksten sammen med stillingsbeskrivelsen danner de 


nødvendige rammer for ansettelsesprosessen, og kan inngå som en del av arbeidsavtalen 


- har lovhjemmel for ansettelse i midlertidige stillinger 
 


- er i overenstemmelse med lov og avtaleverket 
 


- inneholder spesiell invitasjon til å søke, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den 


aktuelle stillingskategori på vedkommende fagområde 


- er sendt til de hovedtillitsvalgte ved UiB som orientering om den lønn stillingen vil bli utlyst med, og 


at merknadsfristen på tre dager er utløpt. 


 


6.1.2 Utarbeidelse av utlysningstekst 


De faglige krav og beskrivelser av den ledige stillingen utarbeides i samarbeid med det fagmiljøet der 


stillingen skal plasseres. Administrasjonen må sørge for standardmessig utforming av de deler av 


utlysningsteksten som sammen med stillingsbeskrivelsen skal inngå som en del av arbeidsavtalen, og 


som har betydning for overholdelse av lov og avtaleverk. 
 


Søknadsfrist er normalt 3 uker. 


 


6.1.3 Fornyet utlysning 


Kvalifikasjonskrav fastsatt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse kan ikke fravikes ved ansettelse i 


stillingen. 


Dersom det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere, kan ansettelse ikke skje før etter ny utlysning. 


Stillingen lyses også ut på nytt dersom: 


- det er gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble utlyst, eller 
 


- forholdene for øvrig har endret seg vesentlig. 
 


6.1.4 Unntak fra utlysning 


Utlysning kan unnlates ved administrativ ansettelse for kortere tid enn seks måneder for stillinger 


nevnt under pkt. 4.3, 5.1.3 og 5.2.3, samt ved ansettelse i eksternt finansierte oppdrag etter pkt. 7.3. 


 


6.1.5 Innsyn i søkerliste og utvidet søkerliste 


Det skal snarest etter at søknadsfristen er gått ut settes opp en offentlig søkerliste iht. offentleglova. 


Listen skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver 


søker. 
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Begjæringer fra søkere om å unntas fra offentlig søkerliste skal undergis en konkret vurdering i hvert 


enkelt tilfelle. 


En søker har rett til å gjøre seg kjent med utvidet søkerliste. Denne skal inneholde samtlige øvrige 


søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat 


virksomhet, jf. forvaltningslovforskriften. 


 


6.2 Sakkyndig bedømmelse 
 


6.2.1 Den sakkyndige bedømmelsens funksjon i ansettelsesprosessen 


Vitenskapelige kvalifikasjoner skal vurderes ved en sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i 


utlysning og stillingsbeskrivelse. Ordningen med sakkyndig bedømmelse er begrunnet i behov for 


uavhengig faglig vurdering og kvalitetssikring, samtidig som det understreker faglig autonomi som 


fundamentalt element ved forskning, undervisning og formidling. 


 


6.2.2 Oppnevning av sakkyndig komité 


Oppnevning av sakkyndig komité og mandat avgis av fastsatt myndighet. 


Den sakkyndige komité skal bestå minst av tre medlemmer. 


Komiteen skal sammensettes slik at den har kompetanse til å vurdere alle søkerne som oppfyller 


vilkårene i utlysningen og stillingsbeskrivelsen. Begge kjønn skal være representert i den sakkyndige 


komiteen, med mindre det kan begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. For vurdering av 


søkere til professor- og førsteamanuensisstillinger kan bare en av de sakkyndige være ansatt ved UiB. 


På de fagområder hvor det er hensiktsmessig skal det så langt det er mulig være minst en sakkyndig 


fra utlandet. For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger bør minst en sakkyndig være ansatt 


utenfor UiB. 


For sakkyndig bedømmelse av søkere til professorstillinger skal de sakkyndige ha 


professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet. For 


førsteamanuensisstillinger skal minst en av de sakkyndige ha professorkompetanse, og de øvrige 


minst førsteamanuensiskompetanse eller tilsvarende kompetanse innenfor sentrale deler av 


fagområdet. 


For øvrige undervisnings- eller forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger oppnevnes 


sakkyndige med professor- eller førsteamanuensiskompetanse, avhengig av stillingens vitenskapelige 


nivå. I særlige tilfelle kan en postdoktor med kompetanse innenfor sentrale deler av fagområdet 


benyttes. UiB-ansatte postdoktorer uten pliktarbeid kan ikke benyttes. Se for øvrig de spesielle 


saksbehandlingsregler for henholdsvis stipendiatstillinger (punktene 6.2.6 og 7.4) og 


postdoktorstillinger (punkt 7.5). 


I tillegg til de ordinære sakkyndige kan det i særlige tilfelle utpekes én eller flere spesialsakkyndige til 


å vurdere deler av det materiale søkerne har sendt inn. Eventuelle spesialsakkyndige avgir 


individuelle vurderinger til veiledning for de ordinære sakkyndige. 
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Sakkyndige må ikke være i slekt med eller ha slik tilknytning til søkere at de er inhabile etter 


forvaltningslovens regler. Heller ikke må det foreligge andre særegne forhold som er egnet til å 


svekke tilliten til den sakkyndiges upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om den sakkyndige 


bedømmelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den sakkyndige selv eller noen som 


den sakkyndige har nær personlig tilknytning til. 


 


6.2.3 Mandat for sakkyndig komité 


Den sakkyndige komité skal på bakgrunn av innsendt materiale og dokumenterte forhold foreta en 


bedømming og rangering av: 


- Søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder, og i forhold til de vitenskapelige kvalifikasjonskrav for den ledige 


stillingen slik de er angitt i utlysningstekst og stillingsbeskrivelse. 


- Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisningserfaring 


og veiledning. 


- Andre dokumenterte faglige kvalifikasjoner med utgangspunkt i krav angitt i utlysningstekst 


og stillingsbeskrivelse. 


Det må fremkomme av bedømmelsen hvem som er kvalifisert, og den faglige avstanden mellom de 


kvalifiserte må beskrives i tillegg til rangering. Bedømmelsen skal være mest omfattende for de best 


kvalifiserte søkerne. Bedømmelse og rangering skal ta hensyn til det tidsspenn resultatene er 


oppnådd innenfor, og det skal legges mest vekt på nylig oppnådde resultater. 


Dersom det i utlysningsteksten er åpnet for midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling med sikte på 


kvalifisering og fast ansettelse, skal den sakkyndige komité uttale seg om søkere har faglige 


forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av fastsatt midlertidig 


ansettelsesperiode. 


Komiteen skal ikke uttale seg om spørsmål om likestilling, fortrinnsrett, personlig egnethet eller 


andre forhold som ikke gjelder søkernes samlede dokumenterte faglige kvalifikasjoner. 
 


De sakkyndige skal normalt arbeide som komité, men i enkelte tilfelle kan det bestemmes at de 


sakkyndige skal avgi individuelle vurderinger. Er det dissens i komiteen, skal begrunnelsen for de 


forskjellige standpunkter fremgå av uttalelsen. 


Den sakkyndige bedømmelse skal normalt foreligge innen tre måneder etter de oppnevnte har 


mottatt nødvendige materiale mv. Dersom bedømmelsen ikke kan leveres innen denne fristen, skal 


dette innberettes til fakultetet og begrunnes. 


 


6.2.4 Søkeres rett til å komme med merknader til den sakkyndige bedømmelse 


Bedømmelseskomiteens vurdering sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å 


påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med innsigelser mot saksbehandlingen 


eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren. 


Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for bedømmelseskomiteen for eventuell 







 


tilleggsuttalelse før den sakkyndige bedømmelse med merknader og eventuell tilleggsuttalelse 


sendes til innstillende myndighet. 


 


6.2.5 Innsyn i den sakkyndige bedømmelse og merknader 


Det praktiseres merinnsyn i sakkyndig bedømmelse med merknader og eventuelt tilleggsuttalelse når 


disse er sendt til innstillende myndighet. 


 


6.2.6 Fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse 


Fakultetsstyret kan beslutte å fravike kravet til sakkyndig bedømmelse for stipendiater, 


vitenskapelige assistenter og spesialistkandidater. 


Når det er gjort fravik fra kravet om sakkyndig bedømmelse, må innstillende myndighet vurdere om 


søkerne oppfyller kravene til basisutdannelse, og om de er tilstrekkelig faglig kompetent til det 


doktorgradsprogram eller den plan for spesialistutdanning som ansettelsen gjelder. 


 
 


 


6.3 Innstilling 
 


6.3.1 Innstillingsmyndighet og rangering 


Innstilling foretas av innstillingsutvalg eller den som har innstillingsmyndighet. 
 


Er det tre eller flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal minst tre kvalifiserte søkere innstilles i den 


rekke følge de bør komme i betraktning. Er det to kvalifiserte søkere, skal begge innstilles. 


Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 


likestillingshensyn ved innstillingen, hvis det ene kjønn er klart underrepresentert innen den aktuelle 


stillingskategori på vedkommende fagområde. 


 


6.3.2 Grunnlaget og vurderinger for innstilling 


Innstilling skjer ut fra sakkyndig bedømmelse etter krav angitt i utlysning og stillingsbeskrivelse. 
 


Det skal i tillegg gjennomføres intervju, referanseinnhenting, prøveforelesninger eller andre prøver 


som grunnlag for innstillingen. Instituttleder eller stillingens nærmeste overordnede skal delta ved 


intervju. Ved prøveforelesninger eller andre prøver bør samme myndighetsperson delta. 


I innstillingen skal det blant annet foretas en vurdering av søkernes personlige egnethet. Vurderingen 


av personlig egnethet for den aktuelle stillingen må i stor grad bygge på skjønn. Dersom personlig 


egnethet skal kunne tillegges avgjørende vekt ved rangeringen av ellers kvalifiserte søkere, må 


innstillingsmyndigheten sørge for at den har et forsvarlig faktisk grunnlag for vurderingen. Dette 


innebærer at det må gjennomføres intervju og at aktuelle referanser innhentes. Det bør i tillegg gå 


klart frem av innstillingen hvilke egenskaper ved en ellers godt kvalifisert søker som tilsier at 


vedkommende sin personlige egnethet for stillingen er dårligere. I alle fall må saken være tilstrekkelig 


opplyst med hensyn til dette kriteriet. Egenskapene som vektlegges må ha relevans for arbeidet    


som skal utføres. 


 


9 
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I stillinger hvor det stilles krav om pedagogiske kvalifikasjoner, skal det foretas en særskilt vurdering 


av om søkerne oppfyller disse. 


 


6.3.3 Utforming av innstilling 


Innstillingen skal være en skriftlig uttalelse om søkernes utdanning, vitenskapelige og andre formelle 


kvalifikasjoner, arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen på bakgrunn av: 


- krav i utlysning og stillingsbeskrivelse 
 


- opplysninger i søknadene 
 


- uttalelse fra sakkyndig komité med eventuelle merknader 
 


- opplysninger fra intervju, referanser, prøveforelesninger eller andre prøver mv. 
 


Innstillingen skal også inneholde merknader om særlige forhold som er kommet frem under 


ansettelsesprosedyren og som kan ha betydning for vurderingen av ansettelsen. 


 


6.3.4 Innsyn i innstillingen 


En søker har etter forvaltningslovforskriften rett til å gjøre seg kjent med hvem som er innstilt til 


stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i. En søker har også rett til å gjøre seg kjent med om det 


foreligger dissens blant medlemmene av vedkommende innstillingsmyndighet, og i tilfelle hvor 


mange stemmer hver av de innstilte søkerne har fått. 


En søker har ikke krav på å få gjøre seg kjent med dokument som inneholder den begrunnelse som 


innstillingsmyndigheten har gitt for innstillingen. Dette gjelder likevel ikke deler som inneholder nye 


faktiske opplysninger eller anførsler av betydning for saken. 


En søker kan i tillegg til innstillingen ha krav på innsyn i deler av referat fra intervju, 


prøveforelesninger e.l. i henhold til forvaltningslovforskriften § 18. 


Likestillingskomiteen ved UiB sendes gjenpart av innstillingen og de sakkyndiges uttalelse, og gis 


anledning til uttalelse innen 3 virkedager. Uttalelse fra komiteen skal følge saken til 


ansettelsesorganet. 


Ved begjæring om innsyn fra offentligheten skal merinnsyn vurderes konkret. Det er aldri aktuelt å 


praktisere merinnsyn i taushetsbelagte opplysninger. 


 


6.4 Ansettelse 
 


6.4.1 Ansettelsesorganets kontrollfunksjon 


Ansettelse skjer på grunnlag av innstilling. Ansettelsesorganet må vurdere om innstillingen bygger på 


et forsvarlig, saklig grunnlag ut fra de kvalifikasjonskrav og behov som fremgår av utlysning og 


stillingsbeskrivelse, sakkyndig bedømmelse og personlig egnethet mv. 


Dersom ansettelsesorganet vil ansette en søker som ikke er innstilt, skal ansettelsesorganet be om 


skriftlig uttalelse om vedkommende fra innstillingsorganet. Også et mindretall i ansettelsesorganet 
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kan be om slik uttalelse. Hvis innstillingsorganet likevel ikke vil innstille vedkommende og 


ansettelsesorganet fastholder sin mening, skal saken avgjøres av universitetsstyret iht. pkt. 3.4. 


Er ansettelsesorganet i tvil om den sakkyndige bedømmelsen er adekvat og forsvarlig, skal 


ansettelsesorganet foreta det som er nødvendig for å avklare og eventuelt korrigere en slik 


uoverensstemmelse, men ikke selv foreta en sakkyndig bedømmelse. Dette kan skje ved at 


ansettelsesorganet: 
 


- ber om en tilleggsuttalelse fra den sakkyndige komiteen 
 


- oppnevner en komité som foretar en gjennomgang av selve bedømmelsen for å vurdere om denne 


er bygget på en riktig bedømmelsesnorm 


- oppnevner flere sakkyndige eller en ny sakkyndig komité 


 


6.4.2 Anvendelse av kvalifikasjonsprinsippet 


Ansettelsesorganet skal ansette den søker som er best kvalifisert for den ledige stillingen. 
 


Ved valget mellom søkere som er tilnærmet like godt kvalifiserte, skal det legges vekt på 


likestillingshensyn ved ansettelse, hvis det ene kjønn er underrepresentert på vedkommende 


fagområde. 


 


6.4.3 Saksbehandlingen i ansettelsesorganet 


Ansettelse i universitetsstyret og fakultetsstyret skjer i møte. 
 


Ansettelse i ansettelsesutvalg skjer ved at saksdokumentene sendes til ansettelsesutvalgets 


medlemmer, som hver for seg avgir uttalelse. Leder av ansettelsesutvalget avgir sin uttalelse til slutt. 


Det avholdes møte når ett medlem av ansettelsesutvalget krever det, eller når det er dissens blant 


ansettelsesutvalgets medlemmer. 


Medlemmer av ansettelsesorganet som har deltatt i innstillende myndighets behandling av saken 


eller vært medlem av sakkyndig komité, bør vike sete ved ansettelsesorganets behandling av saken. 


Hvis det i et ansettelsesorgan ikke er enighet om en ansettelse, kan hvert medlem iht. pkt. 3.4 kreve 


saken avgjort av universitetsstyret. Kravet må fremsettes i det møte hvor ansettelsessaken 


behandles, og skal grunngis skriftlig. 


Ansettelsesorganet er beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og 


underskriver. Ved stemmelikhet har ansettelsesorganets leder dobbeltstemme. 


Ansettelsesorganets vedtak tas inn i en protokoll hvor det skal fremgå hvordan den enkelte har 


stemt. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkter ved protokolltilførsel. 


Protokolltilførselen skal avgis innen avslutningen av ansettelsesorganets behandling av saken i møtet. 


 


6.4.4 Innsyn i ansettelsesorganets vurderinger og vedtak 


Ansettelsesorganets vedtak er offentlig. 
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En søker har ikke rett til å gjøre seg kjent med de deler av et dokument som inneholder vurderinger 


som er gjort eller gitt av ansettelsesorganet. 


 


7. Særskilte regler for vitenskapelige ansettelsesforhold 
 


7.1 Midlertidige bistillinger ved UiB 


Det kan foretas midlertidig ansettelse i bistilling i inntil 20 prosent av undervisnings- og 


forskerstilling. 


Det er en forutsetning for midlertidig bistilling ved UiB at den som ansettes har hovedstilling hos 


annen arbeidsgiver. Ved opphør av hovedstilling opphører også den midlertidige bistillingen uten 


oppsigelse. 


Det skal foretas sakkyndig bedømmelse etter stillingsbeskrivelse som er tilpasset den vitenskapelige 


kompetanse som er nødvendig for den midlertidige stillingen. Fakultetsstyret kan i særlige tilfelle 


bestemme at kravene til sakkyndig bedømmelse fravikes. For ansatt i midlertidig bistilling ved UiB 


som har oppnådd kompetanseerklæring for II-stilling og som søker ledig hovedstilling, skal det 


foretas ny bedømmelse basert på de ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar 


med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for hovedstillingen. 


 
 


 


7.2 Kombinerte stillinger 


En kombinert stilling er en fast hovedstilling og en fast bistilling med inntil 20 prosent  av full stilling, 


som etter avtale mellom ulike arbeidsgivere er knyttet sammen på den måten at den ansatte som 


har hovedstillingen er pålagt bistillingen. Kombinerte stillinger skiller seg fra andre 


stillingskombinasjoner ved at bistillingen behandles som et tillegg til hovedlønnen, og ikke blir lagt til 


stillingsprosenten. 


Avtalen skal avklare arbeidsgivernes forpliktelser når det gjelder arbeidstakere i kombinerte 


stillinger, og tilrettelegging og finansiering for de forsknings- og undervisningsfunksjoner som 


arbeidstakere i kombinerte stillinger skal ivareta. Det skal legges til rette for at hvert av 


arbeidsforholdene tilpasses slik at arbeidspliktene i begge stillinger ivaretas. 
 


Kombinerte stillinger skal lyses ut samtidig i fellesskap av hoved- og bistillingsarbeidsgiver. 
 


Søkere må oppfylle ansettelsesvilkårene og kompetansekravene for begge stillingene. Fakultetsstyret 


kan for bistilling ved UiB i særlige tilfelle bestemme at kravene til ordinær sakkyndig bedømmelse 


fravikes. For bistillingsinnehaver ved UiB som har oppnådd slik begrenset kompetanseerklæring, og 


som søker om annen fast ansettelse eller opprykk, skal det foretas ny bedømmelse basert på de 


ordinære vitenskapelige kvalifikasjoner som kreves i samsvar med etablerte internasjonale eller 


nasjonale standarder. 


Dersom den ene arbeidsgiver ønsker å ansette en søker som den andre arbeidsgiver ikke finner 


kvalifisert, kunngjøres stillingene på nytt. Før ansettelse i hovedstillingen skal ansettelsesorganet for 


bistillingen godkjenne ansettelsen. 
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Arbeidstakere i kombinerte stillinger skal følge begge parters regler for sikring av konfidensiell 


informasjon. 


Søknad/melding om ferie, sykdom og annet fravær skal forelegges begge arbeidsgivere. 
 


Ved opphør av ansettelse i hovedstillingen, opphører også ansettelsen i bistillingen. Selvstendig 


opphør av bistillingen, skjer etter de alminnelige opphørsregler i biarbeidsgiverens virksomhet. 


Pensjonsforhold for kombinerte stillinger må avklares individuelt med Statens Pensjonskasse. 


 


7.3 Eksternt finansierte oppdrag 


Etter forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4 kan det blant annet gjøres unntak fra 


tjenestemannslovens regler om utlysning, innstilling og ansettelse for stillinger i eksternt finansierte 


oppdrag. 


Ved anvendelse av forskrift til tjenestemannsloven § 2 nr. 4 skal begrepet eksternt finansierte 


oppdrag fortolkes som arbeid som er tidsavgrenset og primært skal utføres på vegne av en annen 


virksomhet som i det hele, eller i det alt vesentlige, finansierer oppdraget. Med eksternt finansiert 


personale forstås ansatte som er midlertidig ansatt for å utføre arbeid i slike oppdrag og som 


finansieres ved inntektsoverføring fra den annen virksomhet. 
 


Ved UiB skal unntaksregelen praktiseres på følgende måte: 
 


- Det skal alltid foretas utlysning for stillinger som har varighet over tre år 
 


- Sakkyndig bedømmelse skal skje iht. reglene i pkt. 6.2.2 eller 6.2.6 
 


- For utlyste stillinger kan innstilling foretas av instituttleder, eller etter delegasjon av utnevnt 


prosjektleder ansatt ved UiB 
 


- Ansettelse i stillinger i eksternt finansierte oppdrag kan skje i ansettelsesutvalget 


 


7.4 Stipendiatstillinger 


Stipendiatstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og høyskoleloven 


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 


Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen skal bestå 


av minst to sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan 


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. 
 


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet 
 


Ansettelser i stipendiatstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 


 


7.5 Postdoktorstillinger 


Postdoktorstillinger er åremålsstillinger, hvor ansettelse skal skje iht. universitets- og høyskoleloven 


og forskrift om ansettelsesvilkår for stillingen. 
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Dekanen kan delegere til instituttleder å foreta oppnevning av sakkyndig komité. Komiteen skal bestå 


av minst tre sakkyndige. Begge kjønn skal være representert i komiteen, med mindre det kan 


begrunnes at slik representasjon ikke er mulig. 


Innstilling foretas av den som har innstillingsmyndighet. 
 


Ansettelser i postdoktorstillinger kan skje i ansettelsesutvalget, jf. pkt. 4.2. 


 


8. Avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, jf. universitets- og 


høyskoleloven § 11-3 


8.1. Vedtaksorgan 


Ansettelsesorganet selv avgjør sak etter tjenestemannsloven § 17 nr. 3 om avskjed, oppsigelse, 


suspensjon eller ordensstraff. 


For stillinger hvor ansettelsesutvalg er ansettelsesorgan, avgjøres slike saker i fakultetsstyret. 


 


8.2. Rett til mindretallsanke iht. tjenestemannsloven § 18 nr. 2 


Er det i et ansettelsesorgan ikke flertall for å fatte vedtak om oppsigelse, avskjed eller ordensstraff, 


kan hvert medlem av mindretallet kreve at saken bringes inn til universitetsstyret for avgjørelse. Det 


samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet. Krav om dette må fremsettes 


i det møte hvor vedtaket skulle treffes. 


For vedtak i universitetsstyret gjelder ikke reglene om rett til mindretallsanke etter 


tjenestemannsloven § 18 nr. 2. 


 


8.3 Klageorgan 


Ansatt som har fått avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff, kan påklage vedtaket til 


universitetsstyret. 


Er vedtaket fattet av universitetsstyret er departementet klageorgan. 
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Vedtak i sak 09-19 Tilsettingsråd for rekrutterings- og 
forskerstillinger samt delegering av fullmakt ved Det medisinsk- 
odontologiske fakultet 


 
Universitetsstyret behandlet saken i møte 19.2.2009 og følgende vedtak ble truffet: 


 
” 1.  Universitetsstyret oppretter med dette et tilsettingsråd ved Det medisinsk- 


odontologiske fakultet for åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, 
samt eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger. Tilsettingsrådet gis 
følgende sammensetning: 


Dekanus 


En midlertidig vitenskapelig tilsatt 


To fast vitenskapelig tilsatte 


En student. 


2.  Universitetsstyret tar fakultetsstyrets vedtak om å gi dekanus fullmakt til 
oppnevning av sakkyndig komité til etterretning.” 


 


 
Som en vil se er sammensetning av tilsettingsrådet endret etter styrets ønske. 


 
 
 


Hilde Hvidsten Bretvin 
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førstekonsulent 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 
 
 
 


Arkivkode:   Fak.sak: 44/09 


Sak nr.: 2008/13570   Møte: 11.03.2009 


 


 


Ny versjon 
 


 


Oppnevning av tilsettingsråd for åremålsstillinger som stipendiater og 
 postdoktorer samt eksternt finansierte forskerstillinger   


 


Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtok i møte 17. 
september 2008, sak 108/08, om å be Universitetsstyret om oppnevning av et 
Tilsettingsråd for rekrutterings- og forskerstillinger (eksternt finansierte) ved 
fakultetet. 


 
Universitetsstyret behandlet saken i møte 19.2.2009 og fattet følgende vedtak: 


”1. Universitetsstyret oppretter med dette et tilsettingsråd ved Det medisinsk- 
odontologiske fakultet for åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, samt 
eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger. Tilsettingsrådet gis følgende 
sammensetning: 
Dekanus 
En midlertidig vitenskapelig tilsatt 
To fast vitenskapelige tilsatte 
En student 


 
2. Universitetsstyret tar fakultetsstyrets vedtak om å gi dekanus fullmakt til 
oppnevning av sakkyndig komité til etterretning.” 


 


I henhold til saksforelegget fra Universitetsstyret skal en representant for fast 
vitenskapelig tilsatte til tilsettingsrådet oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra 
fagforeningene ved UiB. Studentene skal også være representert. 


 
I brev av 27.2.2009 fra fakultetet til Forskerforbundet UiB, Akademikerne UiB, NTL 
UiB og Parat UiB er fagforeningene bedt om å foreslå en felles representant for fast 
vitenskapelig personale til tilsettingsrådet ved MOF. Studentene ved MOSU er også 
bedt om å foreslå en representant til tilsettingsrådet i brev av 27.2.2009. 
Fagforeningene vil diskutere saken i Forhandlingsutvalgsmøte 4.3.2009 og komme 
tilbake med navn på en representant. 


 


I følge fakultetsstyrets vedtak i sak 108/08 ønsket fakultetsstyret selv å oppnevne 
representanter til tilsettingsrådet av og blant fakultetsstyrets medlemmer. 


 


Fakultetsdirektøren legger frem følgende forslag til 
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Vedtak: 


1. Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet oppnevner 
tilsettingsråd for åremålsstillinger som stipendiat og postdoktor, samt 
eksternt finansierte midlertidige forskerstillinger 


 
2. Tilsettingsrådet gis følgende sammensetning: 


Dekanus 
En midlertidig vitenskapelig tilsatt 
To fast vitenskapelige tilsatte 
En student 


 
3. En representant for fast vitenskapelige tilsatte oppnevnes av fakultetsstyret 


i møte 11. mars 2009 


 
4. Den andre representanten for fast vitenskapelige tilsatte oppnevnes etter 


forslag fra fagforeningene ved UiB 
 


5. Representanten for studentene oppnevnes etter forslag fra MOSU 
 


6. Tilsettingsrådet er for perioden 15. mars 2009 – 31. juli 2009 da sistnevnte 
dato er utløp for perioden til det sittende fakultetsstyret 


 


7. Det oppnevnes personlige vara for representantene 
 


8. Dekanus gis fullmakt til å godkjenne midlertidige regler for tilsettingsrådet. 
Fakultetsstyret får seg forelagt styresak i aprilmøtet med regler for 
tilsettingsrådet. 


 
 
 
 
 
 
 
 


Nina Mevold 
 
 
 
10.03.2009 /GEJ 


 
 
Vedlegg: 
Saksforelegg 09-19 Universitetsstyret 
Brev av 24.02.2009 fra Kollegiesekretariatet ang Universitetsstyrets vedtak 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 
 
 
 


Styresak: 62/14 
 


Sak nr.: 2014/9184 Møte: 17.09.2014 
 
 
 
 
 
 


Oppnevning av arbeidsgiverrepresentanter til Tilsettingsrådet ved MOF 
 


 
 


Bakgrunn 
Fakultetsstyret er tilsettingsmyndighet for vitenskapelige stillinger ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF). For å sikre effektiv saksflyt er det 
opprettet et Tilsettingsråd for behandling av rekrutteringsstillinger, forskere og 
vitenskapelige bistillinger (20 %). Tilsettingsrådet ved MOF skal ha følgende 
sammensetning (U-sak 09-19)( Fakultetsstyresak 44/09): 


• Dekan 


• En midlertidig vitenskapelig tilsatt 


• To faste vitenskapelige tilsatte 


• En student 
 
Tilsettingsrådet ved MOF er i dag representert ved følgende gruppe, rolle, 
representant og periode: 


 
Gruppe Rolle/representant Navn Periode 


Fakultetsadm. Representant/leder 
 
 


Vara 


Nina Langeland 
 
 


Robert Bjerknes 


2013 – 2017 


Gruppe A Representant 
 


Vara 


Eyvind Rødahl* 
 


Helga Birgitte 


Salvesen* 
Gunnar Mellgren* 


2013 -2017 


Fagforeningene UiB Representant 
 


 
 
 


Vara 


Jarle Rørvik 
 


 
 
 


Audun H. Nerland 


2013 – 2017 


(Permisjon i hele 2014) 
 
 


(Representant i perioden 


1.1.2014-31.12.2014) 


Gruppe B Representant 
 


 
 


Vara 


Margrethe Raspotnig 
 


 
 


Hilde Marie Engjom 


2014 – 2015 


Gruppe D Representant 
 
 


Vara 


Eivind A. Valestrand 
 
 


(Avventer tilbakemeld.) 


2014 – 2015 


*Rullerende ordning 







3  


 


Universitetsstyret vedtok 28.05.2014 «Reglement for ansettelse i vitenskapelige 
stillinger og faglige/administrative lederstillinger». I reglementets pkt. 4.2 skal 
ansettelsesutvalget (Tilsettingsrådet) bestå av følgende: 


• Dekan (leder) 


• To representanter for arbeidsgiver 


• En representant for tjenestemennene 


• En representant for studentene 
 
Studentene og tjenestemennene skal selv velge sine representanter og melde dette 
til fakultetet. Studentene sin representanter oppnevnes årlig og ved høstens 
semesterstart. Videre skal det være to representanter for arbeidsgiver og disse skal 
utpekes av fakultetstyret. 


 
For at Tilsettingsrådet ved MOF skal oppfylle pkt. 4.2 i nytt reglement kan 
fakultetstyre velge en arbeidsgiverrepresentant fra gruppe A og en 
arbeidsgiverrepresentant fra gruppe B, eller velge fritt. 


 


 
 


Forslag til vedtak 


1.  Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende som første representant i 
Tilsettingsrådet for arbeidsgiver: 
Eyvind Rødahl periode 1 (17.09.2014 – 01.09.2015) 
Helga Birgitte Salvesen periode 2 (01.09.2015 – 01.09.2016) 
Gunnar Mellgren periode 3 (01.09.2016- 01.09.2017). 
Vara for fungerende representant er den som skal overta rollen i kommende 
periode. Vara for fungerende representant i periode 3 er den som var 
representant i periode 1. 


 
Fakultetsstyre ved MOF vedtar å oppnevne følgende som andre representant i 
Tilsettingsrådet for arbeidsgiver: 
Margrethe Raspotnig med Hilde Marie Engjom som vara. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør Marianne Bø Larsen 


seksjonsleiar rekruttering 
 
 
 
 
 
 
 


04.09.2014 / MALA 
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Vedlegg: 
1.  Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative 


lederstillinger vedtatt av universitetsstyret 28.05.2014 
2.  Vedtak fra Universitetsstyret sak 09-19, datert 24.2.2009 
3.  Fakultetsstyresak 44/09, Oppnevning av Tilsettingsråd 





		Vedlegg 1 - Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative lederstillinger, vedtatt av universitetsstyret 25.08.2014

		Vedlegg 2 - Vedtak fra Universitetsstyret sak 09-19, datert 24.2.2009

		Vedlegg 3 - Fakultetsstyresak 44/09, Oppnevning av tilsettingsråd

		Vedlegg 4 - Fakultetsstyresak 62/14, Arbeidsgiverrepresentanter






  


 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:    
Sak nr. 15/280  Møte: 09.09.2015 


 
 
III  Orienteringssaker: 
  


a) Referat – Komitémøte i REK vest, 04.06.2015, lenke vedl.  
b) Referat – Utvidet forskningsledelse – møte 19.06.2015, vedl.  
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015, vedl.  
d) Oppfølging av HMS-rapport 2014 (ePhorte 14/11154), vedl.   
e) Endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven (UHL) – 


Fakultetets høringssvar (ePhorte 15/7430), vedl.  
f) Bruk av kalling i undervisnings- og forskerstillinger v/UiB – Vedtak i sak 29/15 i 


universitetsstyret (ePhorte 15/4219), vedl.  
g) Oppnevning av styringsgruppe – Evaluering av organisasjonsendring ved IKO-OUK i 


2012 (ePhorte 15/5097), vedl.  
h) Dekanen orienterer  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.09.2015/raho    







a) Referat fra komitémøte, REK Vest 04.06.2015, lenke vedl.:  
 
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547711/M%C3%B8tedokument%20.pdf 
 


 
 


 
 



https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/547711/M%C3%B8tedokument%20.pdf





UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Referat – Utvidet forskningsledelse 


  


Sak nr. 2015/2912   
Møtedato: 19.06.15, kl. 13.00 -14.30.   
Møtested: Styrerommet AHH, 4. etg. 
 
Tilstede: Robert Bjerknes, Tone Bjørge, Gülen Arslan Lied, Anne Isine Bolstad, Donald 
Gullberg, Roland Jonsson, Marit Grønning, Eyvind Rødahl 
 
Forfall: Tore Borkhus 
 
Fra administrasjonen: Inger Hjeldnes Senneseth, Marianne Stien 


 


Saksliste 


 


Sak 15/15 Innkalling og saksliste  
 
Ingen merknader 
 


Sak 16/15 Utkast til referat fra møte 09.03.2015  


 
Ingen Merknader 
 


Sak 17/15 Orienteringssaker: 
- Organisering av forskerutdanningen ved UiB -  


Det har i lang tid pågått en diskusjon ved UiB rundt fremtidig organisering 
av forskerutdanningen. I forbindelse med OU-prosjektet ved UiB ble det 
nedsatt en arbeidsgruppe der Roland Jonsson har deltatt. Arbeidsgruppen 
foreslo å samle tjenestene ved Forskningsadministrativ avdeling, mens 
styringsgruppen anbefalte å samordne tjenestene ved Studieadministrativ 
avdeling. Universitetsledelsen har falt ned på at Forskningsadministrativ 
avdeling skal ha et helhetlig ansvar for tjenestene knyttet til 
forskerutdanningen. 


- Finansiering av Forskerlinjen – møte i NFR 
Forskerlinjen var et initiativ fra de medisinske fakultetene og NFR – med 
en initial finansiering over statsbudsjettet. NFR forvalter nå studentstipend 
som viderefordeles til de ulike fakultetene. Det pågår for tiden en nasjonal 
evaluering av FL. Nasjonal evaluering gjennomført i 2007 etterlot ingen tvil 
om at FL har vært en suksess. Det har siden kommet mange initiativ om 
forskerlinje for andre fagfelt (psykologi, farmasi). NFR fått mange 
henvendelser og har signalisert at de ikke vil ha en «bankrolle». De 
medisinske fakultetene er bekymret for at en overgang til 
rammebevilgningen til studentstipend. Dersom disse midlene ikke skal gå 
via NFR, men gå inn i fakultetenes rammebevilgninger, er vi bekymret for 
at disse midlene vil forsvinne. Marit Grønning refererte fra møtet med NFR 
10. juni, hvor de medisinske fakultetene fikk presisert viktigheten av å 
videreføre denne ordningen.  


- Søknadsaktivitet eksternfinansiering bl.a. TOPPFORSK 
Det ble gitt informasjon om at det er god aktivitet og mye som foregår i 
forhold til kommende SFF-søknadsrunde. FAA stiller med dedikerte 
rådgivere på hver enkelt SFF-søknad. TOPPFORSK:  7 søknader fra vårt 
fakultet skulle ha gode muligheter for at miljøet får tilslag. 
Donald Gulberg: FRIMEDBIO: mange søknader i år, flere fagpaneler.  
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- Kort rapport fra Nasjonalt dekanmøte i medisin 
Godt møte fra tidlig morgen til sen ettermiddag. Både HOD og KD deltok 
med statssekretær på møtet, og derfor ble diskusjonene på sektor-
utfordringer og kunnskapsløftet veldig gode, med konkrete spørsmål for 
hvordan ta prosesser videre. Det er nedsatt en gruppe på høyt nivå når det 
gjelder sektorutfordringer.  


- Internt møte mellom fakultetene: nye normer for professorkompetanse. 
Skal behandles i fakultetsstyret neste uke. Betyr innskjerping – bl.a. på 
krav om antall publikasjoner etter fullført doktorgrad, dokumenterte bidrag 
på store fellesarbeid, økt krav vedr. forskningsledelse, med vekt på evne til 
å etablere egen forskningsgruppe og veiledningskrav (må ha vært 
hovedveileder frem til godkjent doktorgrad for minst en kandidat). Det vil 
være like krav ved alle universitetene, noe som vil kunne bidra til en mer 
samordnet vurdering av søkerne mellom universitetene.  
 


Sak 18/15 Forskerutdanning: 
- Seminar – Forskningsveiledning for PhD-veiledere: Rapport 
- Status for prosess for etablering av formell veilederopplæring ved MOF. 


 
Roland Jonsson informerte om veilederseminaret 25. mars. Per Bakke og 
Jonsson var kursansvarlige. Hovedsakelig var det deltakere fra IGS denne 
gangen, og vi har fått gode tilbakemeldinger. Kurset skal gjennomføres en 
gang i året. Av ulike grunner ble det ikke gjennomført i fjor, derfor kjøres 
det i år både vår og høst. Ved andre institsjoner har man formell 
veilederopplæring/blir sertifisert veileder. Vi har nå klart et e-læringskurs 
(klart fra og med høsten 2015), med ulike avsnitt innen forskerutdanning. I 
tillegg er det en formell pedagogisk modul ved UiB som kan tas.  
Man bør ha gjennomført e-læringskurs før en kan oppnevnes som veileder. 
Det blir en utfordring å innføre dette på etablerte veiledere, men en times 
kurs bør kunne være gjennomførbart selv for etablerte veiledere. De som 
aldri har vært hovedveileder ma ta kurs og seminar, og vi må  oppmuntre 
folk til å delta. 
 


Sak 19/15 Etablering av innstegsstillinger ved MOF: 
- Orientering om ordningen og diskusjon 


Dekanen er opptatt av å utrede ordningen med innstegsstillinger som et 
verktøy i tillegg til det vi har av rekrutteringsstillinger allerede. Dette har 
vært diskutert med instituttlederne, og vi vil sette dette i gang som en 
prøveordning. KD vil opprette inntil 300 slike stillinger, hvorav 35 til UiB. Vi 
får bruke ordningen, men må selv finansiere det, og det er ulike måter å 
gjøre dette på. Det ligger en mulighet for samfinansiering, f.eks. med 
Bergen forskningsstiftelse og Helseforetaket. Vi vil i budsjettet for 2016 
flagge at vi ønsker noen slike stillinger. Stillingene må utlyses 
internasjonalt. 
Fakultetet kan selv sette spesifiserte krav, og det blir pekt på viktigheten av 
å få med et klart punkt med rett til fast ansettelse.  
 


Sak 20/15 Utlysing av PhD- og postdoktorstillinger ved MOF: 
Det ble i vår lyst ut 5 stipendiatstillinger og 1 postdoktorstilling, samt stilling 
øremerket dobbelkompetanseløpet i odontologi. Miljøene begynner å merke at 
det har vært få stillinger utlyst en stund nå, og vi har fått flere henvendelser etter 
tildeling enn vanlig. Retningslinjene for vurdering av stipendiatsøknader ligger på 
nettet under ledige stillinger. Disse bør også ligge under forskerutdanning, 
utlysninger og instituttenes nettsider. Det ble diskutert om kvalifikasjonene til 
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kandidaten burde vektes tyngre ved stipendiatsøknader enn de blir i dag. Det er 
nå lik vekting på kandidat, miljø og prosjekt.  Noen pekte imidlertid på at 
kvalitetsmessig er prosjektet et minst like viktig element. Det ble snakket om å 
sette sammen grupper med tangerende fagfelt, men man må være påpasselig 
med kalibrering og habilitet. Problemet kan unngås ved bruk av eksterne 
evaluatorer. Potensiale hos kandidat og veileder er også viktig Prodekanen 
utarbeider konkrete forslag til diskusjon i første møte i Utvidet forskningsledelse til 
høsten. 
Kalibrering: Robert Bjerknes informerte om hvordan dette ble gjort – ved bruk av 
scoring og viste alle scorene til de som hadde evaluert – og gjennomsnitt av 
disse. Vi ser at evaluatorene bruker skalaen litt forskjellig. Det var enighet om at 
før hvert evalueringsmøte presenteres gjennomsnittlig skår for alle evaluatorene 
til hjelp i kalibreringen i møtet.  


Sak 21/15 Aktuelt fra instituttene 
IGS: Instituttets dag – vellykket – lokale krefter. Hatt litt jobb med selvangivelsen 
av prosjekter som håndterer personopplysninger. Kjernefasiliteten har levert sin 
årsmelding. 
IKO: Diskusjoner i forhold til utstyr på laboratorier. Vakante stillinger ved flere 
seksjoner. Har lite eksterne midler. 
K2: Kjernefasiliteter – Årsmelding. Ny organisasjonsstruktur internt på instituttet. 
Ny administrasjonssjef  f.o.m 29.6. – ingen tidligere universitetserfaring. 
 


 Eventuelt 
Internprosessen om personopplysninger: 
Saken ble gjennomgått på instituttlederledermøte 23. juni. Mange institutter 
kommet godt i gang. Alle godkjente søknader ligger i databasen SPREK, men 
søkefunksjonen i SPREK-portalen er mangelfull slik at dialogen med forskerne er 
viktig. 
 UiB skal gjennomføre en internrevisjon til høsten på dette saksområdet. Tone 
Bjørge etterlyste en database som er mer brukervennlig. I dag må alt arbeidet 
gjøres manuelt.  
 
Det ble orientert om insentiver til EU-tildelinger. Midlene er fordelt til prosjektleders 
institutt. 
 


 
 
 
Robert Bjerknes  
 


Inger Hjeldnes Senneseth  







uib.no 


9. sept.


28. okt.


18. nov.


16. des


vår 2016


Høst 2015
Styresaker O-saker 


Sept. • Nye medlemmer i fakultetsstyret fra gruppe B og 
gruppe D 


• Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret våren 2016 
• Oppnevning av nye representanter til Tilsettingsrådet 


ved MOF  
• Økonomirapport pr. juli 2015 
• Budsjettforslag 2016 
• Oppnevning av ny programsensor for 


ernæringsstudiene ved MOF  
• Utlysning 


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
• Oppfølging av HMS-rapport 2014 
• Endring av modell for styring og ledelse i universitets- 


og høyskoleloven (UHL) – Fakultetets høringssvar  
• Bruk av kalling i undervisnings- og forskerstillinger ved 


UiB 
• Oppnevning av styringsgruppe – Evaluering av 


organisasjonsendring ved IKO-OUK i 2012 
• Dekanen orienterer  


Okt. • Økonomirapport pr. september 2015  
• Rapportering av utdanningsdata våren 2015  
• Revisjon av utvidet studiereglement  
• Oppnevning av ny leder for Programutvalg 


Internasjonal Helse/oral Sciences 
• Opprykk til professor etter kompetanse – 


søknadsrunden 2015  
• Utlysninger og tilsettinger 
 


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
• Opptak MOF 2015  
• Dekanen orienterer: 


Nov. • Budsjett 2016 – prinsipper og prioriteringer  
• Økonomirapport pr. oktober 2015 
• Utlysninger og tilsettinger  


 
 
 


• Referater  
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
• Dekanen orienterer  


Des. • Budsjett 2016  
• Økonomirapport pr. november 2015 
• Utlysninger og tilsettinger  


 
 
 
 
 


• Referater 
• Årshjul for fakultetsstyret høst 2015 
• Dekanen orienterer  


Fakultetsstyresaker MOF årshjul høst 2015 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 01.09.2015 
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  III Orienteringssak d) 


Sak nr.:  2014/11154  Møte: 9.september 2015 


 
 
 
 
Orientering til fakultetsstyret om oppfølging av HMS-rapport 2014 
 
 
Det vert vist til fakultetsstyrets godkjenning av HMS-rapport for fakultetet 25. mars 
2015 (sak 14/15). Universitetsdirektøren har i brev av 10. juli meldt attende om tiltak 
som fakultetet bør følge opp. Fakultetsleiinga inviterte HMS-avdelinga ved UiB til 
møte 25. august for blant anna å planlegge oppfølging av rapporten. Til stades frå 
fakultetet var dekanat, fakultetsdirektør, hovedverneombud, instituttleiarar, 
administrasjonssjefar, fakultetets HMS-koordinator og arealkoordinator og 
seksjonsleiar for økonomi.  
 
 
HMS-avdelinga er tilfreds med at UiBs handlingsplan for HMS er blitt følgt opp i 2014, 
men peikar samstundes på at det er rom for forbetring med omsyn til prioritering og 
iverksetting av enkelte tiltak. I møtet vart fylgjande moment trekte fram: 
 
 
• Handlingsplanen for HMS ved UiB er under revisjon. Ny plan skal fremjast for 


universitetsstyret på nyåret 2016. HMS-avdelinga tilrår at MOF reviderer lokal 
handlingsplan i tråd med den nye planen som er under utvikling, slik at det vert 
samsvar mellom planane. Fakultetsleiinga vil sette ned ei arbeidsgruppe som får i 
oppgåve å revidere fakultetets HMS-plan i tråd med ny HMS-plan for universitetet. 


• Fakultetet er allereie i gang med å etablere ny beredskapsplan. Den vil utformast i 
tråd med ny beredskapsplan for UiB som skal fremjast for universitetsstyret mot 
slutten av året.  


• Med omsyn til prioritering av enkelttiltak vart fylgjande trekt fram: Opplæring i 
HMS-kompetanse, gjennomføring av medarbeidarsamtalar på alle einingar, 
risikovurdering av arbeid og arbeidsmiljø, avviksrapportering og beredskap.  
Fakultetet vil ha oppfølgingsmøter med HMS-avdelinga omkring tiltaka som treng 
prioritering. 
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• HMS-avdelinga er i ferd med å rulle ut nye datasystem for HMS for heile 


universitetet. Her vil fakultetet etter kvart få betre verktøy for beredskap og 
varsling (CIM - http://www.uib.no/poa/hms-portalen/83216/cim ), for arbeidsmiljø- 
og klimaundersøkingar (ARK- http://www.uib.no/poa/hms-portalen/82047/kort-om-
ark ) og avviksrapportering (http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76530/nytt-
system-hms-avvik ). 


 
 
   
   
 
 
 
26.08.2015 /ASBÅ  
 
 
Vedlegg:  
-Brev fra Universitetsdirektøren: Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UIB 2014 – 
tilbakemelding 
-UiBs HMS-årsrapport for 2014, behandlet av universitetsstyret 28.05.15 



http://www.uib.no/poa/hms-portalen/83216/cim

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/82047/kort-om-ark

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/82047/kort-om-ark

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76530/nytt-system-hms-avvik

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76530/nytt-system-hms-avvik
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Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte


Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43


Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen


Besøksadresse
Christies gate 18
Bergen


Saksbehandler
Runa Jakhelln
55588740


Det medisinsk-odontologiske fakultet


Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UIB 2014 - tilbakemelding
Det vises til HMS-årsrapport for 2014 fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Med dette gis 
tilbakemelding basert på en gjennomgang av utfordringer, arbeidsmål og resultater.


UiBs HMS-årsrapport for 2014 ble behandlet av universitetsstyret 28.05.15 (sak 54/15) 
(vedlegg). I rapporten vurderes det om HMS-arbeidet tilfredsstiller krav fra myndighetene og 
interne regler og om HMS-arbeidet er hensiktsmessig i forhold til mål. Tilbakemeldingene 
viser at universitetets HMS-handlingsplan har blitt fulgt opp i 2014. Rapportene fra enhetene 
synliggjør økt HMS-engasjement og utvikling ved mange enheter og det gis inntrykk av at det 
flere steder gjøres et grundig, godt og systematisk HMS-arbeid. HMS-årsrapporten peker på 
forbedringspunkter for prioritering og iverksetting av tiltak.


For Det medisinsk-odontologiske fakultet trekkes følgende fram:


Fakultetet følger i stor grad opp universitetets krav og retningslinjer for HMS-arbeid og har en


samlet HMS-handlingsplan. HMS-handlingsplan for neste periode bes tydeligere knyttes til 
universitetets HMS-handlingsplan. Fortsatt er det områder hvor arbeidet må bedres innen 
HMS-organisering, samt å sørge for at ledere, verneombud, ansatte, studenter og gjester har 
nødvendig HMS-kompetanse og å bedre rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester.


Det fremkommer av enhetenes rapporter at fire av fakultetets åtte enheter har gitt alle 
ansatte (faste og midlertidige) tilbud om medarbeidersamtale. Enhetene arbeider systematisk 
med dette, men omfanget av medarbeidersamtaler må fortsatt økes, noe fakultet også 
understreker. Det bes om at arbeidet med å kunne tilby og gjennomføre 
medarbeidersamtaler med alle ansatte årlig, prioriteres. Medarbeidersamtaler er et 
virkemiddel til god dialog mellom leder og ansatt der man også tar opp forventninger til 
resultater og innsats.


Det rapporteres om økt grad av kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte) 
fra forrige rapportering. Det er positivt. Det er også positivt at alle enheter har kartlagt det 
fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde). Det er viktig at tiltak fra karleggingene følges opp.


Syv av fakultetets enheter rapporterer om at det utføres risikofylt arbeid. Selv om mange 
enheter har forståelse for risikovurdering og risikofylt arbeidsmiljø i ulike sammenhenger, og i 
hvilke situasjoner fakultetets ansatte, studenter og gjester kan bli utsatt for risiko, har det 
vært behov for og etterspurt en styrket innsats på dette feltet i noen år. Vi kan ikke se en 
tydelig utvikling her til tross for at dette er prioritert i fakultetets HMS-handlingsplan. Dette 
arbeidet krever ytterligere oppfølging, som sammen med styrking av lokale rutiner for 


Referanse Dato
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beredskap som danner grunnlaget for fakultetets beredskapskapsplan, må prioriteres. Det er 
positivt at fakultetet har styrket brannvernarbeidet og tiltak for å redusere fare for tyveri og 
innbrudd, og at Retningslinjer for håndtering av vold og trusler følges.


Det systematiske arbeidet med oppfølging av årsrapportene (internkontroll) er viktig. 
Rapportene skal følges opp ved lokal enhet og ved fakultetet. HMS-seksjonen vil invitere til 
en «ledelsens gjennomgang» - et møte med ansvarlig ledelse og hovedverneombud om 
fakultetets HMS-arbeid i løpet av høsten. Fakultetet er ansvarlig for instituttenes HMS-arbeid 
og skal gi nødvendig tilbakemeldinger og sørge for oppfølging.


Vennlig hilsen


Kjell Bernstrøm 


universitetsdirektør Janicke Stople 


HR-direktør 
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Sammendrag  
Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2014 samlet sett vært 
preget av fortsatt økt engasjement og utvikling. UiBs HMS-årsrapport for 2014 viser at det foregår mye 
godt HMS-arbeid ved universitetet. Det arbeides målbevisst med oppgavene og arbeidet innrettes mot 
utfordringene. Et systematisk og integrert HMS-arbeid bidrar til å gi universitetet gode, robuste og sikre 
arbeidsmiljø. 
 
Tilbakemeldingene fra fakulteter, museet, biblioteket, sentrale utvalg og fra sentraladministrasjonen, 
viser at universitetets HMS-handlingsplan for 2013-2015 sine mål og tiltak har blitt fulgt opp i 2014.  
Status for lokalt HMS-arbeid er et viktig element i HMS-årsrapporten. Alle enheter (verneområder) ved 
UiB har rapportert om status for eget HMS-arbeid i 2014, og beskriver nødvendige og virksomme tiltak.  
 
HMS-rapporten peker på utfordringer som kanaliseres til lokal og sentral ledelse. Kontinuerlig forbedring 
og kvalitetssikring av HMS-arbeid forutsetter at innspill blir registrert og fulgt opp. Enhetenes rapporter er 
sentrale som grunnlagsdokument for HMS-revisjoner og strategi- og planarbeid ved UiB.   
 
Av viktig HMS-arbeid ved universitetet i 2014 trekkes følgende spesielt frem:   


 Det er gjennomført obligatoriske HMS-kurs for ledere for å sikre god og nødvendig HMS-kompetanse 
blant universitetets ledere.  


 Det er gjennomført valg av verneombud for perioden 2015-2016. 


 Oppfølging av HMS-handlingsplan 2013-2015 med fem HMS-mål:  


 Gode arbeidsfellesskap  
o Aktivitets- og resultatsmål for IA-arbeidet er fulgt opp. Det er signert ny 


samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for perioden 2014-2018 og 
utarbeidet nye IA-mål.  


o Utarbeidet Rusmiddelpolitikk. 
o Igangsatt sekvensiell utrulling av «Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser - ARK».   


 Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 
o Igangsatt arbeid knyttet til nye krav i forskrift ifm. alarmer til avtrekkskap og 


spesialventilasjon. 
o Store byggeprosjekt som flytting av Matematisk institutt til rehabiliterte lokaler i 


Realfagbygget, etablering av infosenter på Sydneshaugen skole for Det humanistiske 
fakultet, og andre mindre ombyggingsprosjekt har bidratt til bedre arbeidsmiljø. 


o «Retningslinjer for håndtering av vold og trusler» og «Retningslinjer for biologiske 
faktorer og genmodifiserte mikroorganismer», med veiledninger er utarbeidet og 
implementert. 


 Kontinuerlig oppmerksomhet rettet om risikofylt arbeidsmiljø  
o Etablert prosjekt «KunnskapsCIM», inkl. delprosjekt «Elektronisk verktøy for 


risikovurdering». 
o Register over arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling, kreftfremkallende 


og arvestoffskadelige kjemikalier, bly/blyforbindelser og helseskadelige biologiske 
faktorer (EcoExposure) er implementert. 


 God håndtering av HMS-avvik  
o Oppfølging av UiBs beredskapsarbeid, med øvelser, risiko- og sårbarhetsanalyser og 


utarbeidelse av planverk lokalt og sentralt.    
o Revisjon av UiBs HMS-avvikssystem, som innbefatter revidert retningslinje og utvikling 


av elektronisk system for melding og oppfølging av HMS-avvik. I 2014 ble pilot 
gjennomført ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.   


o I 2014 ble det registrert 124 HMS-avvik. 14 personskader ble meldt til NAV. Det er ikke 
meldt om store skader/ulykker i 2014.  


 Ansvar for det ytre miljø. 
o Igangsatt prosess med miljøsertifisering av UiB. 
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Innledning  
Forskning, utdanning og formidling med høy kvalitet, faglig bredde og mangfold er Universitetet i Bergen 
(UiB)s fundament som et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. For å beholde og videreutvikle 
dette må universitetet ha gode, robuste og trygge arbeidsplasser der alle ansatte skal kunne oppleve at de 
er viktige bidragsytere i arbeidet med å nå universitetets felles mål. Innsatsen for å forbedre universitetet 
som arbeidsplass skal skje i respekt for forsknings- og ytringsfriheten og med høy grad av student- og 
medarbeiderinnflytelse. Universitetet skal ha åpne strategi- og beslutningsprosesser og gode rutiner og 
kanaler for kommunikasjon. UiBs Strategi gir føringer for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i 
institusjonen. UiBs systematiske HMS-arbeid er en integrert del av universitetets styringssystem og er 
beskrevet i UiBs Regelsamling.  
 
I 2014 har det vært arbeidet med å følge opp UiBs HMS-handlingsplan for 2013-2015 og de fem HMS-
målene: Gode arbeidsfellesskap, trygge og funksjonelle arbeidsplasser, kontinuerlig oppmerksomhet 
rettet mot risikofylt arbeidsmiljø, god håndtering av HMS-avvik, og ansvar for det ytre miljø. Bevisst og 
systematisk ivaretakelse av ansatte og miljø er en absolutt forutsetning for å mestre de utfordringer UiB 
står overfor. Ansvaret for HMS er plassert hos ledelsen på alle nivå i organisasjonen. Flere og flere av våre 
ansatte er opptatt av HMS i sitt arbeid. Det er i daglig samhandling og dialog, med aktiv medvirkning, at 
arbeidsmiljøet skapes. 
 
Hensikten med HMS-årsrapporten er å gi et bilde av HMS-situasjonen ved UiB i 2014. Årsrapporten består 
av fire deler: 


 Første del beskriver HMS-arbeid som er organisert gjennom UiBs sentraladministrasjon, 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Læringsmiljøutvalget (LMU) og verneombudene, og er basert på innspill 
fra Eiendomsavdelingen (EIA), Kollegiesekretariatet, Personal- og organisasjonsavdelingen (POA), 
HMS-seksjonen, AMU, LMU og Universitetets hovedverneombud (UHVO).  


 Andre del sammenfatter resultater fra den årlige rapporteringen av lokalt HMS-arbeid ved UiB, med 
innspill fra alle enheter (verneområder). 


 Tredje del viser status for oppfølging av tiltak i universitetets HMS-handlingsplan.  


 Fjerde del trekker fram utfordringer og arbeidsmål som avtegner seg som viktige etter en samlet 
gjennomgang av grunnlaget for denne rapporten. 


 
Årsrapporten synliggjør at UiB har satt HMS-mål for virksomheten, og at arbeidet med HMS er en 
kontinuerlig prosess. Dette betyr at HMS på alle nivå skal organiseres og arbeidsmiljøet kartlegges og 
risikovurderes i tråd med myndighetskrav, interne regler og planer. HMS-handlingsplan med tiltak skal 
iverksettes, avvik korrigeres, evaluering gjennomføres og HMS-kompetanse tilbys og oppdateres. Videre 
skal HMS dokumenteres og rapporteres i linjen. God kommunikasjon mellom ledelsen, ansatte og 
verneombud er vesentlig for at universitetet skal ha et godt arbeidsmiljø.  
 


1. Sentralt organisert HMS-arbeid ved UiB 
Universitetets sentrale HMS-arbeid var i 2014 organisert gjennom Personal- og organisasjonsavdelingen 
(POA), HMS-seksjonen og Eiendomsavdelingen (EIA). HMS-arbeidet følges av AMU, LMU og 
verneombudene som skal påse at UiB som arbeidsgiver ivaretar sitt HMS-ansvar.  


1.1 Arbeidsmiljøutvalget  
AMU er et partssammensatt utvalg for HMS-arbeid ved UiB hvor toppledelse, universitetets 
hovedverneombud (UHVO), hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene og bedriftshelsetjenesten er 
representert. Utvalget har en observatør fra studentene. AMU holdt fire møter og behandlet 38 saker i 
2014. AMU har i 2014 vært involvert i et bredt utvalg av aktiviteter og prosjekter rettet mot helse, miljø 
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og sikkerhet ved UiB og arbeidet spesielt med saker knyttet til HMS-regler og –system, 
organisasjonsutvikling, verneombudsordningen, samt yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater. 
 
En oversikt over HMS-avvik og aktuelle byggesaker ved UiB blir gjennomgått i hvert møte. I hvert møte 
orienterer universitetets hovedverneombud om arbeidet i vernetjenesten, og det blir orientert om 
pågående arbeid ved de sentraladministrative avdelinger som er representert i AMU. Det vises til AMUs 
årsrapport for 2014 (AMU-sak 4/15). 
 
AKAN-utvalget er AMUs underutvalg. Utvalget driver forebyggende arbeid relatert til rus- og 
avhengighetsproblematikk, og skal arbeide for å skape en helhetlig tilnærming og større åpenhet om slike 
spørsmål ved UiB. UiBs Rusmiddelpolitikk ble vedtatt i 2014 (AMU-sak 32/14). Viktige bidrag i dette 
arbeidet er informasjon og veiledning til ledere, enkeltpersoner og til ulike enheter ved UiB. Individsaker 
har i 2014 blitt fulgt opp av Bedriftshelsetjenesten (HMS-seksjonen), av linjeledelsen og av 
støtteapparatet i AKAN-systemet. 


1.2 Læringsmiljøutvalget  
LMU er et utvalg som skal sikre at universitets- og høyskolelovens bestemmelser i § 4-3 om studentenes 
læringsmiljø blir gjennomført. Studentene og institusjonen har like mange representanter hver i utvalget 
og har i 2014 holdt fire møter og behandlet 40 saker. Møtene blir arrangert på fakultetene, og kombineres 
med befaring og dialogmøte med studenter og ansatte. 
 
Både Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved UiB 2013-2015 og Handlingsplan for likestilling 
2011-2015 er viktige redskap for å forbedre læringsmiljøet ved UiB. Status for tiltakene i handlingsplanene 
blir behandlet to ganger årlig i utvalget. 
 
LMU har anbefalt at det bør opprettes et studentombud ved UiB på bakgrunn av erfaringene fra 
studentombudet ved UiO. Opprettelsen ble vedtatt av universitetsstyret mai 2014 (sak 55/14), og 
stillingen ble lyst ut i desember. Studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson som skal sikre at 
studentene sine rettigheter blir ivaretatt på en god måte.  
 
Studiestart og fadderuken har vært en viktig sak for LMU også i 2014. Utvalget har vedtatt tildelingen av 
midler til fadderarrangement, og kursopplegget for fadderne er videreutviklet i samarbeid med 
fadderkoordinator. 
 
LMU har opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til retningslinjer for konflikter som 
omfatter studenter. Lignende retningslinjer eksisterer ikke. Arbeidet er omfattende, og det vil ta noe tid å 
utarbeide et endelig forslag til retningslinjer. 
 
LMU har mottatt klager fra fem fakultet i 2014. Klagene gjaldt hovedsakelig det fysiske læringsmiljøet, 
men utvalget behandlet også en klage fra PSU om sviktende informasjonsrutiner, sen begrunnelse for 
sensur og mangelfull oppfølging av klagene fra fakultetets side. Klagene blir enten fulgt opp av fakultetene 
eller Eiendomsavdelingen.  
 
Læringsmiljøprisen ble i 2014 tildelt professor Anne Berit Guttormsen fordi hun gjennom sin aktivisering 
og gode interaksjon med studentene skaper trygge og gode rammer i undervisningssituasjonen, noe som 
bidrar til et svært godt læringsmiljø for studentene.  
 
Universell ved NTNU, som er en nasjonal pådriver for læringsmiljøutvalgene, ble i 2014 invitert til LMU for 
å orientere om plikten til universell utforming og individuell tilrettelegging samt hvilke tjenester de tilbyr 
sektoren og UiB. Andre viktige saker som er drøftet i LMU er et tydeligere system for klager på 
læringsmiljøet og en mer systematisk informasjon om hvilke kanaler for klager som eksisterer på 
nettsider. For ytterligere informasjon om LMUs virksomhet vises det til årsrapporten for 2013-2014. 
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1.3 Verneombudene  
Vernetjenesten ved UiB var i 2014 organisert i 9 hovedverneområder med til sammen 67 lokale 


verneombud, og tilsvarende antall vara-verneombud. Størrelsen på hovedverneområdene varierer fra 2 til 


15 verneombud. Fire av de ni hovedverneombudene (HVO) er frikjøpt med 20 %. Universitetets 


hovedverneombud (UHVO) er frikjøpt 100 %. 


I løpet av de siste årene har verneombudsorganisasjonen ved UiB fått en tydeligere struktur, og det er 


etablert faste arenaer og møtepunkt for verneombud på de ulike nivåene. De viktigste møteplassene er 


lokale VO-nettverk, HVO-nettverk og verneombudssamlinger for alle VO ved UiB. 


Lokale nettverksmøter for verneombudene gjennomføres i de fleste hovedverneområdene, men 


hyppigheten og oppslutning varierer. Noen har månedlige møter, noen kvartalsvis, og noen mer 


sporadisk. De områdene som har hatt månedlige nettverksmøter over en viss tid, har svært godt 


oppmøte, og det er stor aktivitet og mye engasjement blant verneombudene.  


Alle verneombudene inviteres til felles VO-samlinger for hele organisasjonen. I 2014 ble det arrangert en 


samling med EIA og en med HMS-seksjonen. Her ble avdelingenes arbeidsfelt og tjenestetilbud presentert 


i innlegg fra en rekke ansatte ved de to avdelingene. Begge samlingene hadde god oppslutning og gode 


diskusjoner.  


UHVO har månedlige nettverksmøter med hovedverneombudene, og dette er en viktig og nyttig arena for 


informasjonsutveksling, læring og drøfting.  Det gis løpende orientering om HMS-relevante saker ved UiB, 


og alle AMU-saker gjennomgås. I 2014 har sentrale tema vært organisering av IA-arbeidet og 


verneombudenes rolle, gjennomføring av ARK, håndtering av konflikter/mobbing/trakassering, 


organisering av byggeprosjekter og verneombudenes rolle, HMS-midler, sikkerhet og beredskap, og status 


for nytt avvikssystem. UHVO har også deltatt på lokale nettverksmøter. 


Høsten 2014 gjennomførte UHVO en kartlegging av status for HMS-opplæring blant verneombudene og 


varaene. Et stort flertall av verneombudene ved UiB hadde gjennomført 40-timerskurset, og mange har 


også annen HMS-opplæring. Kartleggingen ga også nyttige tilbakemeldinger om hvilke tema 


verneombudene ønsker mer kunnskap om og opplæring i.  


Høsten 2014 ble det gjennomført valg av verneombud for perioden 2015-2016. Valget resulterte i en 


betydelig utskifting med 38 nye verneombud og 46 nye varaverneombud. 6 av 9 hovedverneombud er 


nye, og 5 av 8 vara-hovedverneombud er nye. Etter noen justeringer av verneområdene, er det fra 2015 


til sammen 79 verneombud (inkl. UHV og UHVO) og 75 vara-verneombud (inkl. vara-HVO og vara-UHVO) 


ved UiB. 


1.4 Opplæring og informasjon  
Ledelsen skal i samarbeid med verneombud, ansatte og studenter sørge for at det arbeides systematisk 
med HMS. En viktig målsetting for UiB er at lederne skal ha god HMS-kompetanse. Ledere har et særlig 
ansvar for å motivere og inspirere alle ansatte og studenter til forpliktende og aktiv deltakelse i HMS-
arbeidet og sørge for at de har tilstrekkelig HMS-kompetanse. POA ved HMS-seksjonen har tilbudt 
systematisk lederutvikling innen HMS for universitetets ledere siden 2009. 
 
HMS har en sentral plass i leder- og medarbeideropplæring ved UiB. Det gis også mye lokal opplæring og 
informasjon som har HMS-aspekter i seg, men disse beskrives ikke her. I 2014 ble følgende kurs/seminar 
som inneholdt HMS-aspekter gjennomført av EIA, POA og HMS-seksjonen: 
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 «HMS for ledere». 2 obligatoriske halvdagskurs over tre dager for instituttledere og 
administrative ledere ved fakultet/avdeling, institutt og i sentraladministrasjonen. Vårsemester: 
Dag 1 og 2: 13 deltakere, Dag 3: 4 deltakere. Høstsemester: Dag 1: 16 deltakere, Dag 2: 13 
deltakere og Dag 3: 5 deltakere. 


 «40-timers grunnopplæring i HMS for verneombud», vårsemester, 16 deltakere. 


 «Kompetanseprogrammet HMS på laboratoriet», 5 dagskurs, høstsemesteret: 
o «Trygg bruk av kjemikalier», 15 deltakere  
o «Strålevern», 23 deltakere  
o «Radiation Protection», 11 deltakere  
o «Biologisk faktorer», 10 deltakere  
o «Ergonomi på laboratoriet», 8 deltakere  


  «Systematisk HMS-arbeid», 1 dagskurs, høstsemesteret, 17 deltakere. 


 «HMS at the lab for new employees», 1 kurs, vårsemester, 9 deltakere. 


 «Kjemikalieregisteret (ECOonline)»: 
o Trinn 1. 1 kurs, vårsemester, 6 deltakere. 
o Trinn 2. 1 kurs, vårsemester, 7 deltakere. 


 «Førstehjelp på laboratoriet», 2 kurs (norsk og engelsk), vårsemester, til sammen 23 deltakere. 


 «Førstehjelpskurs», 2 kurs, vårsemester, til sammen 26 deltakere.   


 «Innføringskurs i eksponseringsregisteret EcoExposure», 1 kurs, 25 deltakere. 


 «Gassikkerhetskurs», 1 kurs, høstsemesteret, 24 deltakere. 


 «ABC opplæring brannvern», 8 kurs på norsk, 1 kurs på engelsk, vår- og høstsemester, til 
sammen rundt 150 deltakere.  


 «Kurs i medarbeidersamtaler» 1 kurs for ledere med 7 deltakere og 1 fordypningskurs med 6 
deltakere, høstsemester. 


 «Introduksjonskurs for nyansatte ved UiB», 5 kurs vår- og høstsemester; 2 på norsk med til 
sammen 60 deltakere, 3 på engelsk med til sammen 57 deltakere.  


 «Working with Norwegians»: 2 kurs for internasjonale ansatte, vår- og høstsemester, til sammen 
36 deltakere. 


 «Seniorkurs», 2 kurs, vår- og høstsemester, til sammen 75 deltakere.  


 «Kortprogrammet for nye ledere», 2-dagers seminar, høstsemester, 17 deltakere  


 «Administrativ mellomlederprogram»., 2-dagers seminar, høstsemester, 19 deltakere 


 Studieseksjonsledere: 2 dagsseminarer, vår og høstsemesteret 


 Studieveilederprogrammet: 5 kollegagrupper med 8-10 medlemmer i hver. 4-6 møter pr. år. 


 Kontaktmøte mellom HMS-seksjonen og HMS-kontakter/koordinatorer og hovedverneombud 


ved fakultet/avdeling og sentraladministrasjonen. 


 
EIA, POA og HMS-seksjonen gjennomførte i tillegg rådgiving og tematisk veiledning og undervisning for 
ledere, verneombud og ansatte, enkeltvis og i grupper, knyttet til et bredt utvalg av tema innen HMS, 
som: 


 Avfallshåndtering 


 Beredskap 


 Brannvern, innbrudd og sikkerhet 


 Ergonomi i kontormiljø og laboratorier 


 Feltarbeid 


 HMS-runde 


 Inneklima 


 Juridiske-, arbeidsrettslige-, likestillings- og personalspørsmål.  


 Kjemikaliehåndtering 


 Kjemisk og biologisk eksponering  


 Psykososialt arbeidsmiljø, HMS-møte, samarbeidsutvikling, teamutvikling, organisasjons-
endringer, lederstøtte, medarbeiderutvikling, og konfliktløsning. 
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 Risikovurdering  


 Strålevern 


 Systematisk HMS-arbeid/Internkontroll  


 Universell utforming  


 Informasjonsmøter for UiBs HMS-koordinatorer, Avfallskoordinatorer og EcoOnline-kontakter. 
 


UiB sitt HMS-regelverk er publisert i Regelsamlingen, mens universitetets sentrale HMS-informasjon og 


veiledninger er tilgjengelig i HMS-portalen. All sentral HMS-informasjon ble i 2014 oversatt og publisert på 


HSE-gateway. Nyheter og meldinger ble aktivt brukt i 2014 for å informere om aktuelle HMS-saker. 


 


Informasjon og bruk av beste HMS-praksis trekkes frem i ulike sammenhenger, blant annet i HMS-
opplæring. Flere fakultet og institutt har egne HMS-nettsider med lokale rutiner og eksempler på god 
HMS-praksis. En rekke enheter har jevnlige nyhetsbrev hvor god og relevant HMS-informasjon publiseres. 
Andre eksempler som her kan trekkes fram er Museumsprosjektet ved Universitetsmuseet, prosjektet 
Oppfølging av administrativ bemanningsplan ved Det humanistiske fakultet, samt 
Organisasjonsutviklingsprosjektet (OU-prosjektet) som har som mål å utvikle de administrative tjenestene 
slik at de støtter best mulig opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning, innovasjon og 
formidling. Disse prosjektene har egne websider for god oppdatert informasjon om prosessene.  
 


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets pris for beste HMS-praksis på kr 50 000, ble utdelt for første 


gang i 2005. De viktigste kriteriene for tildeling av HMS-prisen er at HMS-tiltakene bidrar til 


erfaringsutveksling samt positiv tilbakemelding til involverte fagmiljøer og enkeltpersoner. Tiltakene skal 


ha overføringsverdi til andre enheter. I 2014 gikk prisen til to institutter som fikk kr 50 000 hver. Kjemisk 


institutt fikk prisen for sitt obligatoriske HMS-kurs for alle mastergradsstudentene, et kurs som holdes 


både på norsk og engelsk. 200 masterstudenter har hittil gjennomført kurset, som også tilbys 


doktorgradsstudenter, gjester og nyansatte. Molekylærbiologisk institutt fikk prisen for sitt 


beredskapsarbeid som innebærer lokal tilpassing til overordnete beredskapsplaner ved UiB og ved 


fakultetet. 


1.5 Inkluderende arbeidsliv  
UiB signerte 15.12.14 ny samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter om et mer inkluderende arbeidsliv 
for perioden 2014 – 2018. Den nye avtalen innebærer noen endringer fra den forrige, spesielt med tanke 
på sykefraværsoppfølging. Blant annet er flere sanksjoner fjernet, krav om bruk av bedriftshelsetjeneste i 
dialogmøter er redusert, det blir forsterket innsats for personer med nedsatt funksjonsevne og 
forebygging blir vektlagt gjennom nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd.  
 
Ved inngåelse av avtalen forplikter UiB seg blant annet til å fastsette aktivitets- og resultatmål for 
virksomhetens IA-arbeid. Dette er gjennomført i IA-gruppen, i samarbeid med tillitsvalgte og 
hovedverneombud. Målene er tilpasset UiBs utfordringer og tar utgangspunkt i de tre nasjonale 
delmålene om å redusere sykefraværet, hindre frafall/øke sysselsetting av personer med nedsatt 
funksjonsevne og øke avgangsalderen. 
 
Fraværstallene for 2014 er hentet fra Altinn og viser en svak nedgang fra 2013. Det totale sykefraværet 
for 3 kvartal 2014 er på 3,4 %. Dette er innenfor universitetets målsetting på et sykefravær under 4 %. 
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Det er fremdeles store forskjeller i fravær mellom ulike enheter og grupper av ansatte ved universitetet. 
Enhet med lavest sykefravær ligger på 1,8 %, mens enhet med høyest sykefravær har 6,9 %. Kvinner 
hadde ved utgangen av 2014 et totalt sykefravær på 5,2 %, mens menn lå på 1,6 %. Sykefraværet er 
prosentvis noe høyere blant aldersgruppen 50-60 år, enn for lavere aldersgrupper. UiB følger opp særskilt 
utsatte grupper og miljø.  
 
UiB har i 2014 hatt 22 personer i arbeidspraksis, 5 personer har mottatt lønnstilskudd og 10 personer har 
fått tilretteleggingstilskudd. 2 personer har fått funksjonsassistanse. I tillegg deltok UiB i 
Traineeprogrammet 2013-2014 for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne i regi av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).  
 
Nye aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet ved UiB ble vedtatt i AMU 18.02.15 hvor AMU ber om at 
arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud arbeider sammen for å nå disse målene fremover. 


1.6 Individrettet helsearbeid  
Kjemiske, biologiske, fysiske eller psykologiske faktorer i arbeidsmiljøet utløser behov for individrettet 
helsekontakt ved universitetets bedriftshelsetjeneste (HMS-seksjonen). Det ble registrert mer enn 650 
individrettede helsekontakter i 2014, mot om lag 587 i 2013, 900 i 2012 og 850 i 2011. Imidlertid har 
bedriftshelsetjenesten i 2014 hatt færre oppfølginger av sykemeldte grunnet endring i IA-avtalen. En 
konsekvens ser ut for å være at bedriftshelsetjenesten blir involvert i færre sykefraværssaker. I tillegg er 
det formidlet helserelatert informasjon pr. telefon, e-post og ved besøk til ulike enheter. Henvendelser 
har utløst konsultasjoner, møter, befaringer (kontor, laboratorier, utearbeid), kartlegginger på 
arbeidsstedet, vaksinasjoner, målrettede helsekontroller, gruppeopplæring/workshops og kontakt mot 
helsevesenet og myndigheter.  
 
Universitetets bedriftshelsetjeneste (HMS-seksjonen) har i 2014 gitt følgende individrettet helsetilbud: 


 Arbeidsmedisinsk og ergonomisk rådgiving og arbeidsplassvurderinger. 


 Arbeidsmedisinske konsultasjoner.  


 Bistand til ledere og ansatte ved oppfølging av sykefravær. 


 Individrettet IA-arbeid. 


 Befaringer med kartlegging av kjemisk/fysisk/biologisk/ergonomisk eksponering.  


 Blodprøver og Hepatitt- og difteri-tetanusvaksine til risikogrupper.  


 Målrettede helsekontroller av risikogrupper. 
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 Oppfølgning av HMS-avvik.  


 Oppfølginger i forhold til mulig yrkessykdom. 


 Rusoppfølging/AKAN individrettet arbeid. 


 Sjømannsattester. 


 Attestering ved refusjon av utlegg til synsundersøkelse og innkjøp av databriller. 


 Utlån av hjelpemidler og spesialutstyr til ansatte ved tilrettelegging av arbeidsplasser. 


 


Universitetet og SIB har en samarbeidsavtale med fastlegekontoret Legene på Høyden (LPH) som 


innebærer at studenter og ansatte blant annet kan få time på kort varsel.   Legene bruker 20 % av sin tid 


til samfunnsmedisk arbeid og dette skal komme SIB og universitetet til gode. En egen avtale innebærer 


bistand/oppfølging fra LPH når studenter eller ansatte ved Institutt for klinisk odontologi har en 


stikk/kuttskade med risiko for blodsmitte. Avtalen ble evaluert i 2014 og er videreført i 2015. 


1.7 Velferd  
UiB har en rekke ulike velferdstilbud for ansatte. Det blir også igangsatt flere lokale velferdstiltak. UiBs 
sentrale velferdsutvalg består av representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. 
Eksempler på sentrale velferdstilbud er: 


 Barnehager 


 Billetter til teater, konserter, juletrefest, Ulriksbanen og lignende 


 Rabatterte kinobilletter 


 Byvandring i Bergen by  


 Hytter  


 Treningstilbud for ansatte  


 Universitetets Bedriftsidrettslag 


 Sangkor og orkester  
 
UiB inviterte høsten 2014 alle ansatte til egen teaterkveld (Hellemyrsfolket) på Den Nationale Scene og til 
konsert med Harmonien i Grieghallen. 


 


Gjennom Bergen Næringsråd har UiB medlemskap for sine internasjonale ansatte (med familie) til INN 


Club. INN Club tilbyr månedlige nyhetsbrev på engelsk og månedlige møter. Dette gir ansatte mulighet for 


sosiale møteplasser, nettverksbygging, informasjonsmøter og friluftsaktiviteter sammen med 


internasjonale ansatte fra flere bedrifter i Bergensregionen, med intensjon om å bidra til bedre 


integrering og økt trivsel.  


1.8 Beredskap  


Universitetets arbeid med beredskap er styrket ytterligere i 2014 gjennom det systematiske HMS-


arbeidet. Det er stor aktivitet på fakultet og avdelinger i arbeidet med egen beredskap og 


beredskapsarbeid er nå en del av lederopplæringen.  


For å tydeliggjøre de forhold som kan utløse UiBs beredskapsplan er det gjennomført risiko og 


sårbarhetsanalyser (ROS) (grovanalyser) av utvalgte analyseområder som ansees å være av særlig 


risikofylt karakter, med stort skadepotensiale. Disse er: Feltarbeid i utlandet, fellesarrangement i regi av 


UiB, terrorhandling på campus, laboratorier ved UiB, IKT-tjenester og brann. Alle analysene er 


gjennomført i krisestøtteverktøyet CIM, som UiB tok i bruk i 2014, med unntak av scenariet brann. 


Analysene har gitt UiB et godt grunnlag for tilpassede sannsynlighetsreduserende tiltak, men også 


konsekvensreduserende tiltak som basis for utarbeidelse av prosedyrer og tiltakskort. Dette arbeidet er 


påbegynt i 2014 og vil følges opp i 2015.  
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Det er gjennomført et 2-dagers seminar og en tabeltop-øvelse for beredskapsledelsen og 
universitetsledelsen i 2014, som er evaluert. De sentraladministrative enheter som inngår i 
beredskapsledelsen har gjennomført flere tiltak i 2014 for å styrke deres funksjoner inn i den sentrale 
beredskapsledelsen. Her kan nevnes: Revidert beredskapsledelsens funksjoner og utformet tiltakskort, 
oppdatert plan for krisekommunikasjon, gjennomført beredskapsøvelse/kontinuitetstest for IT-systemer, 
samt øvd på å flytte IT-drift til krisemaskinhall, gjennomført årlig oppgradering/revisjon av 
beredskapsplaner knyttet til rammeavtaler med vekterfirma og ved hendelser som vil kunne utløse behov 
for ekstra bemanning, og opprettet gruppe for bemanning av kontakttelefon for pårørende samt 
opplæring i bruk av telefonsystemet.  
 
Beredskapsplan for ansatte i utlandet ble vedtatt av universitetsstyret 10.04.14 (sak 25/14). 


Mål for arbeidet med sikkerhet ble vedtatt i universitetsstyret februar 2012. Det er utarbeidet 


sikkerhetsbrosjyre. Informasjon om sikkerhet/beredskap er tilgjengelig fra startsiden på UiBs ansattsider. 


Det er i 2014 igangsatt arbeid med å gjøre denne informasjonen tilgjengelig på UiBs webforside. 


1.9 Brannvern  
Driftsområdene ved EIA gjennomfører kvartalsvise ettersyn/kontroll med alt brannteknisk utstyr. 
Brukerne ved enhetene gjennomfører ettersyn av rømningsveier, branndører og slokkeutstyr kvartalsvis, 
enkelte månedsvis. EIA har tett oppfølging av brukerne. Feil eller mangler blir rapportert via det 
elektroniske behovsmeldingssystemet Lydia. Utvidet internkontrollskjema, og revisjon har bidratt til bedre 
skriftlig dokumentasjon og systematisk HMS-arbeid på området. 
 
Brannalarm ble utløst 50 ganger i 2014. De fleste unødvendig på grunn av arbeid på stedet, men noe 
nedgang i forhold til 2013 (60 ganger) og 2012 (62 ganger). Det har vært en brann i 2014; Årstadveien 19 
hvor teknisk installasjon på gipsverksted tok fyr. Ansatt sammen med brannvesenet fikk slukket brannen 
som gav kun små ødeleggelser, som røykskader og noe teknisk materiell. Rommet ble nedvasket samme 
dag og klar for bruk neste dag. 
 
Det ble i 2014 arrangert 9 brannvernkurs med til sammen rundt 150 deltakere. Kusene har bidratt til 
bedre forståelse for brannvernarbeidet og egen sikkerhet. At flere observerer og melder fra bidrar sterkt 
til økt sikkerhet, og mindre fare for branntilløp.  


1.10 Innbrudd  
Mål for arbeidet med sikkerhet ble vedtatt i universitetsstyret februar 2012 etter innstilling fra 
arbeidsgruppe og bred høring i organisasjonen.  
 


 Antall innbrudd* 


2014 19 


2013 29 


2012 20 


2011 42 


2010 54 


2009  42 


2008  15 


2007  20 
*Påvist innbruddskader, avgått innbruddsalarm, og meldt tapt utstyr. 


 
Det har vært en nedgang i innbrudd ved UiB. Nedgangen skyldes at flere er blitt tatt idet de utløste alarm 


og at Nygårdsparken ble stengt 25. august 2014. Høsten, og spesielt desember, har universitetsområdet 
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vært preket av rolig atmosfære med sterk reduksjon i ruspåvirkede personer på «høyden», og dermed 


mindre innbrudd. Året 2015 blir dermed et år hvor vi kanskje ser en ytterligere betydelig nedgang i 


innbrudd.  


1.11 HMS-avvik  
Alle HMS-avvik ved UiB skal meldes og følges opp av linjeledelsen for forebygging og kontinuerlig 
kvalitetssikring av arbeidsmiljøet. Alle rapporterte forhold legges fram for AMU. 
 


Registrert meldt HMS-avvik Ulykke med personskade 
meldt til NAV 


2014 124 14 


2013 85 5 


2012 99 6 


2011 130 7 


2010 149 6 


2009 113 16 


2008 127 15 


2007 112 9 


2006 122 11 


2005 85 7 


 
De meldte HMS-avvikene har varierende alvorlighetsgrad. Det er ikke meldt om store skader eller ulykker i 
2014. Totalt er det meldt 57 personskader (51 i 2013, 47 i 2012, 48 i 2011), hvorav 14 er meldt til NAV. I 
tillegg er det meldt 3 yrkessykdommer til Arbeidstilsynet.  
 
Revisjon av universitetets HMS-avvikssystem pågår. I 2014 ble piloten utvidet, og i høstsemesteret ble det 
nye HMS-avvikssystemet tatt i bruk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det ble i forbindelse 
med implementeringen ved fakultetet gjennomført en rekke informasjonstiltak om HMS-avvik for ulike 
målgrupper. I tillegg ble det gjennomført praktisk opplæring i bruk av avvikssystemet for ledere og 
verneombud (3 kurs). Tilbakemeldingene fra brukerne er så langt gode og flere institutt melder om at 
terskelen for å melde HMS-avvik har blitt betydelig lavere. Piloten ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet vil avsluttes med en evaluering våren 2015, slik at mangler og 
forbedringspunkt med systemet identifiseres og kan korrigeres. HMS-avvikssystemet vil innføres ved hele 
UiB i løpet av 2015, samtidig som det manuelle meldesystemet fases ut. 
 
En viktig målsetning med det nye HMS-avvikssystemet er at det skal være brukervennlig, lett tilgjengelig 
og bidra til økt oppmerksomhet om HMS-avvik. I tillegg skal det sikre at arbeidsmiljøloven og 
personopplysningslovens bestemmelser ivaretas. Entydig definisjon på HMS-avvik i de nye retningslinjene 
og bedre tilgjengelighet gjennom webbasert meldeskjema, forventes å bidra til en økt og således mer 
korrekt rapportering av HMS-avvik ved universitetet. 


1.12 Tilsyn med HMS 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bedriftshelsetjenesten, HMS-seksjonen, mars 2013 med bakgrunn 
i Forskrift om administrative ordninger, Kapittel 2. Godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Hovedformål var 
å vurdere om forutsetningene for godkjenning av bedriftshelsetjenesten fra november 2010 er tilstede. 
Arbeidstilsynet konkluderer i svar mottatt mai 2013 med at de ikke har anmerkninger i forbindelsene med 
kriteriene for godkjenning av bedriftshelsetjenesten, men det fremgår at bedriftshelsetjenesten vil 
videreutvikle kvalitetssikring av bistand ved organisatoriske endringer. Bedriftshelsetjenesten har i 2014 i 
noen grad deltatt ved organisatoriske endringer. Bedriftshelsetjenestens involvering i endringer som har 
betydning for arbeidsmiljøet vil følges opp i 2015.  
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I april 2013 gjennomførte Arbeidstilsynet et uanmeldt tilsyn knyttet til inneklima ved HF-bygget, Det 
humanistiske fakultet. Rapport med varsel om 2 pålegg ble mottatt samme måned. En skriftlig 
tilbakemelding med kommentar til varsel om pålegg ble gitt innen fristen juni 2013. Arbeid med 
oppfølging av tilsynet har involvert fakultetet, verneombud og sentraladministrasjonen. Status i arbeidet 
ble gitt i møte med Arbeidstilsynet i august og en kartlegging av inneklima ved Institutt for fremmedspråk 
med redegjørelse for innregulering av ventilasjon ble sendt Arbeidstilsynet i november 2013. Det er 
gjennomført økt drift av ventilasjonsanlegget i særlig aktive/hektiske perioder. I Arbeidstilsynets brev 
10.03.14 blir varslede pålegg lukket og tilsynet ansees som avsluttet. Inneklimaforhold ved fakultetet blir 
fulgt opp som del av UiBs internkontrollsystem. 
 
Som del av den nasjonale kampanjen «Arbeid for helse» gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn av 
psykososialt arbeidsmiljø og organisatoriske forhold ved UiB i oktober 2010. Vedtak om 7 pålegg ble 
mottatt juli 2011. En skriftlig tilbakemelding som beskriver hvordan det enkelte pålegg er imøtekommet 
ble gitt innen fristen oktober 2011. Som del av oppfølging av tilsynet i 2010 og for å kontrollere hvordan 
AMU arbeider systematisk og forbyggende med HMS, var Arbeidstilsynet tilstede som observatører i 
AMU-møte 16.10.2013. Arbeidstilsynet tok dette med seg videre i oppfølgingsmøte med 
universitetsledelsen og universitetets hovedverneombud i november 2013, hvor UiBs tilbakemeldinger 
med dokumentasjon og gjennomførte tiltak i løpet av 2011 og 2012 ble gjennomgått. Arbeid med 
oppfølging av tilsynet har involvert AMU, verneorganisasjonen, fakultetene og sentraladministrasjonen. 
Arbeidstilsynet lukker tilsynet desember 2013. I forlengelse av tilsynet er det gjennomført seminar for 
AMU-medlemmer desember 2014 hvor ansvar, roller, kommunikasjon og medvirkning/delaktighet i AMU 
i et HMS-perspektiv ble belyst og det er igangsatt revisjon av HMS-samordningsavtale med Helse Bergen 
som forventes ferdigstilt i 2015. 
 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn av kjemikaliebruken ved UiB i desember 2009 som del av den 
nasjonale kampanjen «Bedre Kjemi». Vedtak om 7 pålegg ble mottatt april 2010. En skriftlig 
tilbakemelding som beskriver hvordan det enkelte pålegg er fulgt opp ble gitt Arbeidstilsynet innen fristen 
juni 2011. UiB etablerte på bakgrunn av dette prosjektet «Program for risikostyring av kjemikalier og 
biologiske faktorer» i 2010. Som del av «Bedre Kjemi» gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn av 
Dyreavdelingene, Det medisinsk-odontologiske fakultet, september 2011. Vedtak om 9 pålegg ble mottatt 
april 2012. En skriftlig tilbakemelding som beskriver hvordan det enkelte pålegg er fulgt opp ble gitt 
Arbeidstilsynet innen fristen juni 2012. Arbeid med oppfølging av påleggene har involvert AMU, 
verneorganisasjonen, sentraladministrasjonen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det 
medisinsk-odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Universitetsmuseet i Bergen. Status i 
arbeidet ble gitt i møte med Arbeidstilsynet 22.08.2013. Her vurderte Arbeidstilsynet det slik at alle 
pålegg kan lukkes, foruten to pålegg: Ett der UiB har søkt om dispensasjon for papirbasert stoffkartotek og 
ett pålegg knyttet til register over arbeidstakere som er/eller har vært eksponert for biologiske faktorer i 
smitterisiko 3 og 4, kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier eller ioniserende stråling.  
 
UiB mottok dispensasjon for papirbasert stoffkartotek 18.12.2014. Ved UiB brukes det elektroniske 
stoffkartoteket EcoOnline. Dispensasjonen gjelder for ett år. Dispensasjonen kan forlenges ved søknad og 
gjennomført evalueringsrapport. 
 
UiB gikk i november 2013 til anskaffelse av eksponeringsregisteret EcoExposure til registreringer av 
eksponeringer og har sendt dokumentasjon på dette til Arbeidstilsynet april 2014. UiB har pr. d.d. ikke 
mottatt tilbakemelding fra Arbeidstilsynet. UiB har heller ikke mottatt skriftlig svar på om de øvrige 
påleggene knyttet til tilsynene til «Bedre Kjemi» og «Bedre Kjemi – Dyreavdelingene» er lukket. 
 
Brannvesenet fører tilsyn etter § 13 i brannloven. Bergen brannvesen la fra 2012 om rutinene for tilsyn. 
For UiB ved EIA innebærer dette å innrapportere tekniske byggdetaljer etter brannvesenets mal kalt 
«bygg kort» for 25 eiendommer. Hensikten er å nullstille tilsyn på eiendommene, og kun gjøre dette ved 
ombygginger/rehabiliteringer i fremtiden. I 2013 ble to tilsyn gjennomført med «bygg kortet»; Det 
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Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgate 49 og Parkveien 1, Studentsenteret. Ingen avvik ble registrert. 
Brannvesenet har lagt «bygg kort» litt på vent, men UiB ønsker en gjennomgang ved Avdeling for 
kulturhistorie, Haakon Sheteligsplass 10 i løpet av 2015. 
 
I 2014 gjennomført Bergen brannvesen tilsyn på følgende adresser: Magnus Lagabøtes plass 1 
Sydnesplass 12 - 13, Sydnesplass 9, H. Sheteligsplass 10-11, Parkveien 1, Christies gate 12, P.Keysersgt 
1,Lars Hilles gate 3, Fosswinkelsgate 6, Allegaten 41-55-70 og J. Brunsgate 12. Alle fikk avvik av forskjellig 
karakter og har rettet disse innen tidsfristen gitt av brannvesenet.    
 
Det er ikke gjennomført internrevisjon innenfor HMS-området i 2014. Dette ble sist gang gjort av 
Kollegiesekretariatet i 2009. 
 


2. Rapporter for lokalt HMS-arbeid  
Ved UiB rapporterer alle enheter (verneområder) årlig om status for eget HMS-arbeid. Alle enheter har 
levert HMS-rapport for 2014. For 2014 er dette 65 rapporter (66 i 2013, 67 i 2012, 68 i 2011, 72 i 2010). 
Universitetsbiblioteket, Universitetsmuseet i Bergen, fakultetene og sentraladministrative avdelinger med 
flere underliggende enheter (EIA og Studieadminstrativ avdeling) skal behandle disse og avgi en samlet 
rapport og legge ved overordnet HMS-handlingsplan.  
 
Formålet med den årlige gjennomgangen er å se til at elementene i det systematiske HMS-arbeidet ved 
UiB stemmer overens med myndighetskrav og interne regler, vurdere om aktivitetene i HMS-arbeidet er 
hensiktsmessige i forhold til UiBs virksomhetsmål og avdekke forbedringspotensialer slik at tiltak kan 
vurderes og prioriteres. Rapportene skal følges opp ved lokal enhet og ved fakultet/avdeling. 
Universitetsdirektøren gir skriftlige tilbakemeldinger til fakultetene/avdelingene og følger opp rapportene 
i form av en «ledelsens gjennomgang» - et årlig møte om HMS-status som HMS-seksjonen gjennomfører 
ved hvert fakultet/avdeling. 
 
Rapporteringen bidrar med andre ord til å tydeliggjøre krav og forventninger til HMS-arbeidet ved UiBs 
enheter, synliggjøre aktivitetsnivå, endringer over tid og bidra til prioritering av ressurser, samt stimulerer 
til dialog om HMS mellom sentralt nivå, fakultets-/avdelingsnivå og underliggende enheter. Rapportene er 
viktige som grunnlagsdokument i strategi- og planarbeid ved UiB, revisjoner, befaringer og lignende, og 
inngår i universitetets internkontroll for utvikling av godt HMS-arbeid. 
 
Skjemaet for årsrapportering (Vedlegg 1) i form av en elektronisk sjekkliste for utfylling forutsetter 
egenevaluering opp mot spørsmål knyttet til UiBs systematiske HMS-arbeid. HMS-mål og -tiltak ved 
enheten skal i tillegg beskrives i fritekst, og HMS-handlingsplan for rapporteringsåret legges ved. 
Fakultet/avdelinger fikk, som tidligere år, også i 2014 anledning til å føre opp egne tilleggsspørsmål til 
underliggende enheter relatert til utfordringer og/eller satsingsområder innen HMS. Det er fremdeles 
svært få som benytter seg av dette. For 2014 gjaldt det Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og 
Universitetsmuseet i Bergen. Tidligere år har det vært fra 3 (2009 og 2010), 4 (2011 og 2013) til 1 (2012) 
fakultet/avdelinger som benytter denne gode muligheten til å kartlegge og få oversikt over lokale forhold.  
 
Det er leder og verneombud ved enhetene som fyller ut og signerer skjemaet for årsrapport og 
rapporterer i linjen. I tråd med Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet 
(internkontroll) skal fakultet og avdelinger som avgir en samlet rapport utarbeid denne i samarbeid med 
enhetens hovedverneombud. Dette fremgår imidlertid ikke av alle samlerapportene. 


 
Statusrapportene viser at oppmerksomhet om HMS ved mange enheter har hevet seg ytterligere, og det 
gis inntrykk av at det flere steder gjøres et grundig, godt og systematisk HMS-arbeid. Det er imidlertid 
enkelte enheter som ved årsrapporteringen avdekker at arbeidsmengde som nedlegges og 
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kompetansenivået i forhold til HMS i større grad bør prioriteres. Det er viktig at oppmerksomheten rundt 
HMS-arbeidet opprettholdes og kontinuerlig videreutvikles lokalt ved enhetene.  


2.1 HMS-organisering  
En stor andel av enhetene viser målrettet HMS-arbeid av god kvalitet. Det rapporteres at oppslutning 
omkring HMS og systematisk HMS-arbeidet har hatt en fin utvikling ved en rekke enheter.  
 
Alle enheter, uten om to, rapporterer at leder og verneombud som grunnlag for rapporten for 2014, har 
gjennomført HMS-internkontoll ved egen enhet. Ni enheter (mot syv i 2013) oppgir at de må bli bedre på 
gjennomgang og vurdering av de ulike elementene i det systematiske HMS-arbeidet ved egen enhet.  På 
spørsmål om enheten har skriftlige oversikter over delegerte HMS-oppgaver svarer også her ni enheter at 
de må bli bedre, mens kun en enhet (mot fem i 2013) svarer nei på dette myndighetskravet.  
 
I hvilke typer arbeidssituasjoner kan universitetets ansatte bli utsatt for risiko? Kartlegging og vurdering av 
risiko knyttet til HMS et grunnleggende HMS-krav og er gjennomført ved 56 av UiBs 65 enheter. Dette er 
en nedgang fra 2013 der kun en enhet (4 i 2012) ikke hadde gjennomført dette. Det å utføre 
risikovurderinger er utfordrende, og myndighetskrav om risikovurdering ble skjerpet i 2013. 17 enheter 
rapporterer at de må bli bedre på dette feltet, mot 14 i 2013 og 11 i 2012.  
 


Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS?  


 2014 (65 enheter har svart) 


Ja 60 % 


Må bli bedre 26 % 


Nei 14 % 


 
På spørsmål om hvordan enheten kartla og vurderte risiko knyttet til HMS svarte enhetene at de gjorde 
dette i tilknytning til HMS-runder, rehabiliteringer, i forbindelse med brann, sikkerhet og 
beredskapsarbeid, og ved bruk av ulike metoder for risikovurdering (som ROS analyse og EcoOnline) ved 
ulike aktiviteter, arbeidsprosedyrer, rutiner, og lokaliteter, ved oppfølging av HMS-avvik, og ved ulike 
former for dialog, samtaler og møter (som stabsmøter, HMS-møte, ARK).  
 
Oppmerksomhet om potensiell risiko og kartlegging av denne er vesentlig for å kunne fremme trygghet og 
helse, forebygge sykdom, avvik og ulykker ved UiB. Det er positivt at flere fakultet/avdelinger ser 
viktigheten av rette fokus mot dette grunnleggende HMS-kravet. Det arbeides sentralt med å ta i bruk 
felles tilpasset elektronisk system for risikovurdering (se punkt 3.3 Kontinuerlig oppmerksomhet rettet 
mot risikofylt arbeidsmiljø) med mer brukervennlige løsninger og veiledninger for risikofylt arbeid, men 
som også skal benyttes til beredskap og sikkerhet, som brann, vold og trusler. Implementer i 
organisasjonen igangsettes våren 2015. 
 
Åtte av universitetets enheter på underliggende nivå melder at de må forbedre arbeidet med HMS-mål, 
resten rapporterer å ha fastsatt mål.  Som i 2013 er det bare en enhet som melder å ikke ha en samlet, 
skriftlig og ajourført handlingsplan for enhetens HMS-arbeid. Av disse har hele 13 ikke lagt ved 
handlingsplan i det utfylte skjemaet som først skal behandles på fakultet/avdelingsnivå. De alle fleste 
handlingsplanene er gode og detaljerte. Ni enheter rapporterer at de må forbedre sin handlingsplan, mot 
11 i 2013. Det fremgår imidlertid ikke like tydelig ansvar- og oppgavefordeling knyttet til tiltak i alle de 
lokale planene. Overordnet HMS-handlingsplan for rapporteringsåret er utarbeidet ved alle 
fakultet/avdelinger. Det er fortsatt noe igjen før målet om at alle lokale HMS-handlingsplaner på både 
fakultet/avdelingsnivå og underliggende nivå kan sies å være klart og tydelig knyttet til UiBs sentrale HMS-
handlingsplan. 
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Når det gjelder HMS-mål og utfordringer er det verd å merke seg at mange enheter påpeker behov for en 
rekke HMS-tiltak, som for eksempel knyttet til lokalitetssituasjoner, som sikkerhet, inneklimaproblemer, 
renhold og ventilasjon, men også andre forhold som omorganiseringsprosesser og behov for opplæring, 
som ikke kan finne gode løsninger uten innsats og/eller finansiering fra fakultet/avdeling og/eller 
sentraladministrative avdelinger. 
 
UiBs verneombud skal på alle nivå ha tilstrekkelig tid til å utføre verneombudsarbeidet på en forsvarlig 
måte og det skal gjennomføres faste møter mellom leder og verneombud slik at det er et reelt samarbeid 
mellom dem i det systematiske HMS-arbeidet. På spørsmål om enheten følger Retningslinjer for 
tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud er det svært positivt at alle enheter 
rapporterer at de gjør det.  
 
Det forventes, og det skal legges til rette for medvirkning og engasjement fra ansatte i utvikling og 
ivaretakelse av eget arbeidsmiljø ved universitetet. Samtlige enheter rapporterer om at det tilrettelegges 
for dette. Kun tre enheter mener de må bli bedre.  
 
Som følge av omorganiseringsprosesser rapporteres det også i 2014 om utfordringer knyttet til fysisk, 
organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Det er positivt at involverte enheter rapporterer om tett 
oppfølging av prosessene. Medvirkning og HMS-kartlegginger har særlig stor betydning nettopp ved 
endrede rammebetingelser, som ved omorganiserings- og flytteprosesser.  
 
UiBs ansatte arbeider tett med andre virksomheter og er i bygg som eies av andre. Enheter ved Det 
matematisk-naturvitenskaplige fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet understreker i sine 
rapporter behov for en avtale som tydeliggjør ansvar og oppfølging. Universitetsledelsen har igangsatt 
revisjon av eksisterende samordningsavtaler med Uni Research og Helse Bergen som forventes å være på 
plass i 2015. 
 
 Områder med behov for ekstra oppmerksomhet og oppfølging: 


 Kartlegging og vurdering av risiko og oppfølging av tiltak, må prioriteres. Implementering av 


elektronisk system for risikovurdering vil her være til hjelp, spesielt i risikofylte arbeidsmiljø. 


 Revidere samordningsavtaler med Helse Bergen og Uni Research om arbeidsgivers plikter overfor 


andre enn egne arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2.  


2.2 HMS-kompetanse  
HMS er et lederansvar på alle nivå og er integrert i all ledelse. For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og 
aktivitet med hensyn til utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet, er UiB avhengig av at alle ledere har 
tilstrekkelig HMS-kompetanse til å utøve sitt HMS-ansvar. Rapportene viser at enhetene i stor grad anser 
at det foreligger nødvendig kompetanse, med åtte enheter som mener de må bli bedre på dette feltet. 
Linjeleder er innenfor sitt myndighetsområde ansvarlig for at HMS blir iverksatt og fulgt opp, med andre 
ord har linjeleder ansvar for at det systematiske HMS-arbeidet er planlagt, organisert, gjennomført og 
dokumentert i tråd med interne regler og myndighetskrav. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til 
ledernes HMS-kunnskaper. Denne opplæringsplikten er personlig og kan ikke delegeres. UiB har 
obligatorisk opplæring i HMS for ledere. 
 
Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen. UiB har nettverk for 
verneombud og obligatorisk opplæring i HMS for disse. Verneombud rapporteres jevnt over å ha 
nødvendig kompetanse for å utøve sine HMS-oppgaver, kun seks enheter mener de må bli bedre.  
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Enhetene praktiserer i all hovedsak rutiner for mottak av nyansatte, studenter og gjester.  
 


Praktiserer enheten (verneområdet) rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester? 


 2014 


(65 enheter har svart) 
2013 
(66 enheter har svart) 


2012 
(67 enheter har svart) 


Ja 78 % 83 % 82 % 


Må bli bedre 22 % 17 % 18 % 


Nei 0 % 0 % 0 % 


 
Med tanke på aktiviteter som utføres på universitetet og utfordringer blant annet knyttet til UiB som en 
internasjonal arbeidsplass, med studenter og gjester, og samlokalisering med andre virksomheter, er det 
enheter som ser at det fortsatt er rom for forbedring når det gjelder å sørge for at ansatte, studenter og 
gjester har nødvendig HMS-kompetanse.  
 


Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse? 


 2014 
(65 enheter har svart) 


2013 
(66 enheter har svart) 


2012 
(67 enheter har svart) 


Ja 69 % 65 % 67 % 


Må bli bedre 31 % 35 % 32 % 


Nei 0 % 0 % 1 % 


 
Områder med behov for ekstra oppmerksomhet og oppfølging: 


 Fortsatt prioritere tiltak for å sikre god og nødvendig HMS-kompetanse på alle nivå blant ledere, 
verneombud, ansatte, studenter og gjester. 


2.3 Gode arbeidsfellesskap 


HMS-møte er UiBs kartleggingsverktøy rettet mot forhold som forutsetter samarbeid; mellommenneskelig 
samspill på en arbeidsplass, organisatoriske forhold og organisasjonskultur, og skal brukes på lokalt nivå 
for å få en systematisk utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet.  


 
Har enheten (verneområde) kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte)? 


 2014 
(65 
enheter 
har svart) 


2013 
(66 
enheter 
har svart) 


2012 
(67 
enheter 
har svart) 


2011 
(67 
enheter 
har svart)  


2010 
(72 
enheter 
har svart)  


2009 
(72 
enheter 
har svart)  


Ja 74 % 65 % 67 % 61 % 72 % 70 % 


Må bli bedre 15 % 20 % 9 % 27 % 18 % 8,5 % 


Nei 11 % 15 % 24 % 12 % 10 % 21,5 % 


 
Det er en økning i antall enheter som svarer positivt på om det er gjennomført HMS-møte i 2014; 48 
enheter svarer ja, mens 10 enheter svarer må bli bedre. UiB krever at enhetene gjennomfører kartlegging 
av det psykososiale arbeidsmiljøet minst en gang i året. Andelen som svarer nei har gått ned siden 2012. 
 
På spørsmål om hvordan HMS-møte ble planlagt, gjennomført og fulgt opp viser rapporteringen at det er 
en klar og tydelig bruk av HMS-møte som et verktøy for kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet ved 
enhetene. Ulike metoder for kartlegging, i forkant av HMS-møte eller som del av HMS-møtet, ble i 2014 
brukt gjennomgående med påfølgende diskusjon, med noen få unntak. Universitetsmuseet hadde en 
felles spørreundersøkelse for alle sine enheter, mens Det psykologiske fakultet har gjennomført 
Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) som metode for kartlegging ved alle sine enheter i 2014. Noen 
svært få har brukt eksterne bidragsytere i prosessen knyttet til planlegging og gjennomføring av HMS-
møte. 
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Tema som enhetene tar opp er samarbeid, kommunikasjon, organisatoriske forhold og lignende. Det 
rapporteres om noen svært få unntak der andre HMS-relaterte saker/tema er hovedfokuset for HMS-
møtet. Dette er langt færre enn tidligere, og har dreid seg om fysisk arbeidsmiljø/resultater fra HMS-
runde, og generell oppfølging av HMS-handlingsplan.  
 
Det er svært positivt at det rapporteres fra flere om økt interesse for det psykososiale arbeidsmiljøet med 
et sterkere engasjement fra de ansatte enn på tidligere HMS-møter. Det fremgår også av rapportene at 
HMS-møte oppleves som et viktig verktøy ved omorganiseringsprosesser. Suksesskriterier for å synliggjøre 
og få til en utvikling av psykososialt arbeidsmiljø ved den enkelte enhet er systematisk planlegging, 
gjennomføring og oppfølging, som bygger på egenaktivitet, godt forankret kartlegging, samt kort tid 
mellom kartlegging og tiltak. Resultater fra HMS-møtet følges opp i medarbeidersamtaler, på stabsmøter, 
i ledergrupper, i møter med verneombud og i HMS-handlingsplaner. 
 
UiB har i de senere år satt søkelys på viktigheten av medarbeidersamtaler. I behandling av HMS-
årsrapport 2013 i universitetsstyret 28.05.14 (sak 46/14, 2013/12083) ble det særlig diskutert 
forbedringspotensialet knyttet til å tilby og gjennomføre medarbeidersamtaler, og at dette må følges opp. 
 
Alle ansatte ved UiB skal få tilbud om årlige medarbeidersamtaler. Dette betyr at det ikke skilles mellom 
faste og midlertidige, vitenskapelige eller teknisk-administrative ansatte. Rapportene viser en liten økning, 
men at det fortsatt ikke gis tilbud til alle.  
 


Har alle ansatte (faste og midlertidige) fått tilbud om medarbeidersamtale? 


 2014 
(65 enheter har svart) 


2013  
(66 enheter har svart) 


Ja 65 % 62 % 


Nei 35 % 38 % 


 
Flere fakultet/avdelinger har de siste årene påpekt dette som en gjenganger i sine årsrapporter. 
Gjennomføringsgraden skyldes fortsatt en kombinasjon av at ansatte ikke har blitt tilbudt samtale av ulike 
årsaker og at det er ansatte som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet. Skifte av leder eller midlertidig 
leder, eller grunnet ansatte i permisjon, med langvarig sykdom eller nyansatt oppgis som grunner for å 
ikke ha tilbudt medarbeidersamtaler. Mange i bi-stillinger har ikke fått tilbud, det samme gjelder ansatte i 
rekrutteringsstillinger, mens enkelte andre oppgir «åpen dør» og uformelle samtaler som erstatter den 
systematiske medarbeidersamtalen. Like sentralt, fortsatt, er det at gjennomføring for spesielt alle 
vitenskapelige ansatte, inkl. midlertidige ansatte, oppleves som en utfordring kapasitetsmessig for 
lederne ved store enheter. 
 
På spørsmål om hvordan enheten planla og gjennomførte medarbeidersamtale skriver flere enheter at de 
har tatt i bruk UiBs maler og metoder for planlegging og gjennomføring av medarbeidersamtaler, eller 
tilpasser dem etter behov. Det er leder med personalansvar som har ansvar for å innkalle til 
medarbeidersamtale: Instituttleder, avdelingsleder, forskningsgruppeleder eller seksjonsleder. Dersom en 
leder har personalansvar for mange kan dette være utfordrende. Rapporteringen viser at ansvar for 
gjennomføring av medarbeidersamtaler gjennomgående er delegert i linjen, med ulike varianter grunnet 
organisasjonsstruktur.  
 
Administrative ledere i linjen gjennomfører medarbeidersamtaler med administrativt ansatte.  
Instituttledere gjennomfører med de faste vitenskapelige ansatte. Ved større enheter gjennomfører 
instituttleder med gruppeledere (forskergruppeledere, administrasjonssjef o.l.), mens 
forskergruppelederne gjennomfører med vitenskapelige ansatte i gruppen. 
 







 18 


Ansatte i midlertidige rekrutteringsstillinger og forskerstillinger (gruppe B) får ved mange enheter tilbud 
gjennom forskegruppeleder eller forskningskoordinator. Andre steder har de et annet og eget opplegg for 
gruppe B, der for eksempel stipendiater har medarbeidersamtaler i sitt 2. og 4. år, mens 3. år 
gjennomføres en midtveisevaluering, som også inkluderer HMS-aspekter. 
 
Hvordan medarbeidersamtaler for de teknisk ansatte planlegges og gjennomføres kommer ikke så tydelig 
fram i rapportene. Noen steder meldes det om at nærmeste leder for teknikerne gjør dette, gjerne leder 
for teknisk gruppe, men ofte regnes de som del av forskergruppen og hvor forskergruppeleder har 
medarbeidersamtale med ansatte i sin gruppe.  
 
Når det gjelder andelen gjennomførte medarbeidersamtaler, viser rapportene at det fremdeles er rom for 
forbedring. Enhetene melder at de har fokus på medarbeidersamtaler i ulike sammenhenger, ved ulike 
møter, samlinger og i handlingsplaner, men hvordan oppfølging og tilbakemelding til leder i linjen gjøres 
varierer, fra strukturert til mer tilfeldig. Noen fakultet har som mål å tilby medarbeidersamtale til alle, 
andre har som mål både å tilby og å gjennomføre medarbeidersamtale med alle. Det er fortsatt viktig å 
sørge for at alle vitenskapelig ansatte, inklusiv midlertidig ansatte som stipendiatgruppen, både får tilbud 
om medarbeidersamtale og at det blir gjennomført. Det er også verd å merke seg at medarbeidersamtaler 
heller ikke er gjennomført blant en del av de administrative og tekniske ansatte. 
 
Fakultet/avdelinger rapporterer at de vil arbeide med å utarbeide mer en spesifikk plan for gjennomføring 
med de forskjellige grupper ansatte, utarbeide gode rutiner for medarbeidersamtaler og sikre lik tolkning 
og håndtering av medarbeidersamtale som verktøy. En ansvarsstruktur og delegeringssystem for 
medarbeidersamtaler må tilpasses og utøves hensiktsmessig for den enkelte enhet. Lokal rutiner for dette 
er på plass hos enkelte. Det er svært positivt at enkelte i sine årsrapporter derfor konkret ber om at 
lederne ved enhetene bruker medarbeidersamtaler som virkemiddel til god dialog mellom leder og ansatt 
der man også tar opp forventninger til resultater og innsats. Fakultet/avdelinger må fortsatt styrke 
innsatsen på dette feltet. 
 
Det er svært positivt at enhetene bekrefter at de følger UiBs rutiner for oppfølging av sykefravær og 
konflikthåndtering, og retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk. Det rapporteres av noen få 
enheter (4) at rutiner og kompetanse i praktisk gjennomføring kan forbedres. 
 
Fysisk aktivitet er en kilde til god helse og trivsel. UiB ønsker å legge til rette for tiltak som stimulerer til 
fysisk aktivitet.  
 


Legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet? 


 2014 
(65 enheter har svart) 


2013  
(66 enheter har svart) 


Ja 66 % 56 % 


Må bli bedre 20 % 21 % 


Nei 14 % 23 % 


 
Rapportene viser at det legges i økende grad til rette for fysisk aktivitet blant UiBs enheter. Mange skrev i 
statusrapportene for 2013 at de ønsker å legge bedre til rette for fysisk aktivitet med flere tiltak i 2014, og 
da særlig knyttet til trening/fysisk aktivitet i arbeidstiden, for å forebygge skader og øke jobbnærvær. Det 
fremgikk av enkelte rapporter at ansvaret for å fastsette rammer for slike tiltak bør vurderes å utformes 
sentralt. Det ble i 2013 igangsatt et arbeid sentralt knyttet til oppfølging av disse innspillene og i tråd med 
universitetets HMS-handlingsplan som vil bli behandlet i AMU i 2015 (se punkt 3.1 Gode 
arbeidsfellesskap). 
 
Områder med behov for ekstra oppmerksomhet og oppfølging: 


 Årlig kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø ved alle enheter.  







 19 


 Tilby og gjennomføre medarbeidersamtale for alle ansatte (faste og midlertidige). 


 Legge til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet. 


2.4 Trygge og funksjonelle arbeidsplasser   
Alle universitetets enheter har gjennomført HMS-runde i 2014, utenom syv enheter (6 i 2013). Det er fem 
enheter som melder at de må bli bedre her. Det er positivt at denne form for kartlegging av det fysiske 
arbeidsmiljøet er svært godt forankret i virksomheten. Som ved tidligere år er det utfordringer relatert til 
inneklima, fortetning, universell utforming, støy, ventilasjon og renhold blant tema som går igjen.  
 
Når det gjelder spørsmål om hvorvidt hensyn til HMS blir tilstrekkelig vurdert ved nye arbeidsplasser 
(byggesaker) rapporteres det som tilfredsstillende. Kun to enheter svarer nei her, mens to svarer må bli 
bedre. Enhetene svarer også bekreftende på hvorvidt kontor- og laboratoriearbeidsplasser blir 
ergonomisk utformet og tilpasset. Av 65 enheter er det to som svarer nei, mens fem enheter svarer at 
dette må bedres.  
 
Hensynet til brannvern er godt ivaretatt og enhetene gir positive tilbakemeldinger. Enhetene er i svært 
stor grad fornøyde med egne brannvernansvarlige, kun seks sier de må bli bedre. Når det gjelder ettersyn 
av rømningsveier er det fem som noterer forbedringspotensiale, og en enhet som ikke har fulgt opp. Det 
er kun tre enheter som ikke har gjennomført brannvernopplæring, mens seks enheter vil styrke dette 
punktet. Syv enheter mot åtte enheter i 2013 har ikke gjennomført brannøvelse i 2014. Ni enheter 
rapporterer at de vil forbedre dette.  
 
Alle enheter har gjennomført tiltak for å redusere fare for tyveri og innbrudd i 2014, mot seks som ikke 
hadde gjennomført tiltak i 2013. Fem enheter mener de må bli bedre her med ulike former for 
skallsikring, men også tiltak knyttet til rutiner og holdninger. 
 
Retningslinjer for håndtering av vold og trusler med veiledning ble implementert i virksomheten i 2014. På 
spørsmål om retningslinjene blir fulgt svarer alle enheter bekreftende. Det er bare 5 enheter som melder 
at de må bli bedre på dette feltet.   
 
Områder med behov for ekstra oppmerksomhet og oppfølging: 


 Brannvern- og sikkerhetsarbeid er nødvendig og må ha prioritert blant universitetets enheter 
også i 2015.  


2.5 Kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø 


Det rapporteres om oppmerksomhet rettet mot rutiner, kunnskaper og holdninger blant enheter med 
risikofylt arbeidsmiljø og utfordringer relatert til fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, samt på tokt. 
Nødvendigheten av å kartlegge og vurdere risiko systematisk er i noe økende grad også til stede ved 
enheter med feltarbeid, dvs. innsamling/bearbeiding av informasjon i forbindelse med forskning, 
undervisning og lignende aktivitet utenfor det ordinære arbeidsstedet/lærerstedet.  
 


Gjennomfører enheten risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeidsmiljø? 


 2014 
(30 enheter 
har svart*) 


2013 
(32 enheter har 
svart*) 


2012 
(29 enheter har 
svart*) 


2011  
(27 enheter har 
svart*) 


Ja 63 % 66 % 79 % 52 % 


Må bli bedre 37 % 31 % 21 % 48 % 


Nei 0 % 3 % 0 % 0 % 
(*Av enheter (verneområder) som har svart Ja på om det blir utført risikofylt arbeid ved enheten). 
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Det er svært positivt at alle kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder er registrert og risikovurderte 
blant enheter som rapporterer om risikofylt arbeid og der dette er relevant. Ni enheter påpeker 
forbedringspotensial. Blant enheter som rapporterer om risikofylt arbeid er skriftlige arbeidsinstrukser i 
all hovedsak lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester. Syv enheter rapporterer om at de må bli bedre 
på dette punktet, to enheter svarer negativt, mot 1 i 2013. 
 
På spørsmål om enheten praktiserer Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier og Retningslinjer 
for biologiske faktorer og genmodifiserte mikroorganismer følger alle enheter som rapporterer om 
risikofylt arbeid disse, der dette er relevant. To enheter melder at de må bedre dette arbeidet.  
 
Når det gjelder bruk av eksponeringsregisteret EcoExposure som alle enheter som har ansatte som 
arbeider med ioniserende stråling, kreftfremkallende og arvestoffskadelige kjemikalier og helseskadelige 
biologiske faktorer skal registreres i, svarer 10 enheter der dette er relevant at de ikke registrer 
ansatte/studenter/gjester i dette, mens tre enheter mener de må bli bedre. 
 
Også når det gjelder Retningslinje for helse, miljø og sikkerhet på feltarbeid og tokt følger alle enheter 
som rapporterer om risikofylt arbeid denne, der dette er relevant. Tre enheter påpeker at de må bli 
bedre. Det er imidlertid fortsatt grunn til å anta at det er flere enheter ved UiB som driver 
innsamling/bearbeiding av informasjon i forbindelse med forskning o.l. utenfor campus, enn som ser at 
dette kan medføre økt risiko for skade på menneske og/eller miljø, og dermed er å anse som risikofylt 
arbeidsmiljø. Det er positivt at enkelte fakultet/avdelinger har konkrete tiltak innenfor dette 
arbeidsområdet. 
 
I behandling av HMS-årsrapport 2013 i universitetsstyret 28.05.14 (sak 46/14, 2013/12083) ble «behov for 
et fungerende apparat for risikostyring drøftet». Flere enheter har gjennomført risikovurderingsprosjekt i 
2014 for å øke oppmerksomheten rettet mot risikofylt arbeid og for å bygge opp kompetanse med 
overføringsverdi til andre enheter. Her kan nevnes Universitetsmuseets risikovurderingsprosjekt i 
Muséhagen og pilotprosjekt for risikovurdering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med 
fokus på kjemikaliehåndtering og feltarbeid. Begge disse ble igangsatt i 2013.  
 
Områder med behov for ekstra oppmerksomhet og oppfølging: 


 Selv om mange enheter har fokus på risikofylt arbeidsmiljø i ulike sammenhenger er dette et 
arbeidsområde som krever kontinuerlig og forebyggende oppmerksomhet, for eksempel utfordringer 
knyttet til nyansatte, økonomiske og kulturelle/kommunikative aspekter og omdømme for å nevne 
noen. Gjennomføring av risikovurderinger før en aktivitet finner sted eller når den endres og 
oppfølging av tiltak, må prioriteres. Det igangsatte arbeidet med videreutvikling av eksisterende 
risikohåndteringssystem med implementering av elektronisk system for risikovurdering vil her være 
til hjelp. 


 Feltarbeid er definert i UiBs sentrale Retningslinje for HMS ved feltarbeid og tokt som 
innsamling/bearbeiding av informasjon i forbindelse med forskning, forvaltningsundersøkelser, 
utviklingsarbeid, ekskursjoner og studieplanfestede oppgaver utenfor det ordinære 
arbeidsstedet/lærerstedet. Enheter som har denne typen aktivitet skal følge retningslinjen og 
kartlegge og vurdere risiko. Enheter må også vurdere om det bør utarbeides utfyllende lokale 
rutiner/prosedyrer ved feltarbeid. 


 Eksponeringsregisteret EcoExposure må tas i bruk ved alle enheter som har ansatte som arbeider 
med ioniserende stråling, kreftfremkallende og arvestoffskadelige kjemikalier, bly/blyforbindelser og 
helseskadelige biologiske faktorer. 


2.6 God håndtering av HMS-avvik 


Alle enheter som rapporterer om at de har hatt HMS-avvik oppgir at de har meldt og fulgt disse opp, 
utenom en enhet. To enheter melder at de kan bli bedre gjennom bedre rutiner og økt bevissthet og 
innmelding av avvik, samt oppfølging.  
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Har enheten hatt HMS-avvik? 


 2014 
(65 enheter 
har svart) 


 


2013 
(66 enheter 
har svart) 


 


2012 
(66 enheter 
har svart) 


2011 
(66 enheter 
har svart) 


2010  
(66 enheter 
har svart) 


Ja 49 % 47 % 41 % 52 % 39 % 


Nei 51 % 53 % 59 % 48 % 61 % 


 
Rapportene viser at HMS-avvik blir behandlet i faste møter av alle som oppgir at de har hatt HMS-avvik, 
utenom av tre enheter. Det er imidlertid fortsatt grunn til å anta underrapportering. Det er derfor svært 
positivt at enkelte fakultet påpeker at rutinene skal følges opp bedre som del av kvalitetssikring av HMS-
arbeid, og at HMS-avvik legges fram for fakultetsstyret. Det nye elektroniske systemet for melding og 
oppfølging av HMS-avvik ved hele universitetet vil lette arbeidet (se punkt 1.11 HMS.avvik). 
 
UiBs enheter skal følge opp universitetets beredskapsplan ved å gjennomføre risikovurderinger og 
etablere lokale rutiner for beredskap på alle nivå. Enhetene svarer bekreftende på spørsmål om enheten 
har lokale rutiner for beredskap, fire enheter har ikke dette på plass. Imidlertid er det mange som mener 
de må forbedre beredskapsarbeidet ved enheten. 
 


Har enheten lokale rutiner for beredskap? 


 2014 
(65 enheter har svart) 


2013 
(66 enheter har svart) 


Ja 62 % 68 % 


Må bli bedre 32 % 29 % 


Nei 6 % 3 % 


 
På spørsmål om hvilke tre hendelsen enheten vurderer som mest sannsynlig vil utløse en lokal 
beredskapsplan svarer svært mange av enhetene brann og ulike former for lekkasje, som vann, gass og 
svikt i strøm- og ventilasjonsanlegg. Andre hendelser som flere anser som sannsynlig vil utløse lokal 
beredskap er vold og trusler, dødsfall blant studenter/ansatte, uønsket hendelse/ulykke utenfor ordinært 
arbeidssted og konfidensiell informasjon på avveie. Det er svært positivt at flere fakultet har 
beredskapsarbeid som et prioritert satsingsområde i 2015. 
 
Områder med behov for ekstra oppmerksomhet og oppfølging: 


 Arbeid med å melde HMS-avvik må motiveres. Ved å ta i bruk nytt elektronisk system for melding og 
oppfølging av HMS-avvik, øke rapporteringsfrekvensen og tydeliggjøre omfang/oppfølging av 
meldinger i enhetenes faste møter, vil det forbyggende HMS-arbeidet kunne styrkes. 


 Fortsatt øke aktiviteten og bevisstgjøringen knyttet til lokalt beredskapsarbeid. 


2.7 Ansvar for det ytre miljø  
For å kunne dokumentere UiBs miljøinnsats skal enhetene gjennomføre tiltak for å redusere negativ 
miljøpåvirkning. Et stort antall enheter har de senere år rapportert om at ytre miljø arbeid vil bli prioritert. 
Syv enheter melder at de ikke har gjennomført tiltak, det samme antallet som i 2013. Syv enheter 
rapporterer at de må bli bedre. Enhetene følger UiBs systemer for avfallshåndtering, men enkelte 
rapporterer om at disse ikke fungerer optimalt. Andre tiltak som nevnes i de lokale handlingsplanene er 
for eksempel redusert bruk av papir, tilrettelegging for sykling og lyssensor, og økt bruk av Skype o.l.  
 
Det fremkom av statusrapportene i 2013 at miljøinnsatsen trengte ytterligere oppmerksomhet og som i 
større grad bør koordineres sentralt. Arbeidet med miljøsertifisering av UiB startet i 2014 og UiB skal 
sertifiseres som Miljøfyrtårn i 2015. 
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Områder med behov for ekstra oppmerksomhet og oppfølging: 


 For å nå UiBs mål innenfor det ytre miljøarbeidet, må enhetene fortsatt bli bedre på å følge opp 
universitetets Tiltaksplan for det ytre miljø. Miljøsertifiseringsprosessen vil hjelpe til i dette arbeidet. 
 


3. HMS-handlingsplan – oppfølging av tiltak 
UiBs HMS-handlingsplan for 2013-2015 ble vedtatt i universitetsstyret 25.10.2012 og omfatter 5 HMS-mål 


som universitetet skal kjennetegnes ved:   


 Gode arbeidsfellesskap 


 Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 


 Kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø  


 God håndtering av HMS-avvik 


 Ansvar for det ytre miljø  


Det er lagt opp konkrete virkemidler og tiltak for å realisere målene, også i relasjon til andre styrende 
dokumenter som støtter planens mål. Tilbakemeldingene fra sentraladministrasjonen, sentrale utvalg og 
fakulteter/avdelinger viser at planens mål og tiltak har blitt fulgt opp i 2014.  


3.1 Gode arbeidsfellesskap 
UiB skal være en attraktiv, mangfoldig, åpen og inkluderende arbeidsplass som ivaretar hensynet til 
ansatte i ulike faser av karrieren og i livet. I HMS-handlingsplanen er det skissert flere virkemidler i dette 
arbeidet. I 2014 er det arbeidet med disse på følgende måte:  
 


 Årlig kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø for å fremme felles forståelse og samarbeid, og 
gjennomføre tiltak. 


HMS-møtet er universitetets metode for kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø på enhetsnivå og 
anerkjent av Arbeidstilsynet. Det psykososiale arbeidsmiljøet kartlegges årlig på lokalt nivå (se punkt 2.3 
Gode arbeidsfellesskap). Suksesskriterier for å synliggjøre og få til en utvikling av psykososialt arbeidsmiljø 
ved den enkelte enhet er systematisk planlegging, gjennomføring og oppfølging, som bygger på 
egenaktivitet, godt forankret kartlegging, samt kort tid mellom kartlegging og tiltak. 


AMU vedtok i 2013 å ta i bruk Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) ved UiB (sak 18/13). ARK er et 
helhetlig verktøy for gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser og skal bidra til utvikling av psykososialt 
arbeidsmiljø. Opplegget er utarbeidet av, og for, universitetene og høyskolene. UiB har vært sentral i 
utviklingen. Kjernen i ARK er spørreskjemaet KIWEST (Knowledge Intensive Work Environment Survey 
Target). KIWEST bygger på bred kunnskap i forskningsmiljøene, utvalg og tilpasninger er gjort av forskere 
fra NTNU og UiO. Det viktigste for bruken av ARK er imidlertid ikke enkeltheter i KIWEST, men prosessen 
ved gjennomføringen av et totalopplegg; Forberedelser, forankring, tilbakemeldingsmøter og 
tiltaksutvikling, samt implementering. I 2014 ble en arbeidsgruppe som skal koordinere arbeidet sentralt 
oppnevnt av universitetsdirektøren. Samtlige fakultet/avdelinger ved UiB skal ta i bruk ARK. Første runde 
skjer ved sekvensiell utrulling og i 2014 ble prosesser igangsatt ved fem fakultet/avdelinger, og 
gjennomført ved ett fakultet. Det er i 2014 publisert informasjon om ARK på HMS-portalen. 


UiB tilbyr verktøyet «Jungs Type Indeks (JTI)» og «Teamkompasset» for enheter til bruk i utvikling av team 
og grupper. Flere enheter har benyttet seg av dette i 2014. 
 
Handlingsplan for likestilling ved UiB 2012-2015, med et utvidet likestillingsbegrep med tiltak mot alle 
former for diskriminering, ble vedtatt i universitetsstyret i 2012. En rekke tiltak er gjennomført i 2014, 
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blant annet arrangerte UiB den årlige likestillingskonferansen i desember 2014. Konferansen har ledere, 
personalmedarbeidere og verneombud ved universitetet som målgruppe. 2014-konferansen handlet 
spesielt om tiltak innenfor handlingsplanens kapittel 5 med seksuell orientering og kjønnsidentitet i 
forhold til diskriminering på arbeidsplassen som fordypningstema, og samlet 90 deltakere fra alle deler av 
universitetet.  
 
For tilbudte opplærings- og kompetansetiltak, se punkt 1.4 Opplæring og informasjon. 


 Styrke jobbnærvær ved å følge opp UiBs «Aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet».  


UiB har for perioden 2014 til 2018 utarbeidet nye «Aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet». Som 
tidligere er det en målsetning om å holde sykefraværet på under 4 %.  Flere enheter og grupper av ansatte 
ved UiB har et sykefravær på under 4 %, men det er store forskjeller mellom enhetene (se punkt 1.5 
Inkluderende arbeidsliv). I tråd med delmål 1 arbeides det systematisk og kontinuerlig med oppfølging av 
sykmeldte i organisasjonen. Den nye IA-avtalen innebærer noen lovendringer når det gjelder 
sykefraværsoppfølging, og UiB vil jobbe videre for å sikre god oppfølging av sykemeldte i samsvar med 
avtalen, og tilby bistand fra bedriftshelsetjenesten til de som trenger det.  


IA-møte mellom ledelsen og de tillitsvalgte ble avholdt høsten 2014, da med signering av ny IA-avtale i 
fokus. I tillegg ble det avholdt møter i IA-gruppen, der hovedtema har vært utarbeidelse av nye aktivitets- 
og resultatmål. I henhold til delmål 1 har UiB fulgt opp sykefraværet i spesielt utsatte grupper/miljø med 
særlig bistand.  


I tråd med delmål 2 har UiB i 2014 hatt 22 personer i arbeidspraksis, 5 personer har mottatt lønnstilskudd 
og 10 personer har fått tilretteleggingstilskudd. 2 personer har fått funksjonsassistanse. I tillegg deltar UiB 
i Traineeprogrammet 2013-2014 for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne i regi av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).  
 
Det arbeides for å kartlegge og utbedre universitetets bygningsmasse med tanke på universell utforming.  
 
I henhold til delmål 3 arbeides det videre for å tydeliggjøre livsfaseperspektivet i UiBs personalpolitikk. 
Det er i 2014 utarbeidet veiledning for oppfølging av gravide som er gjort tilgjengelig på web. 


 Legge til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet for å fremme god helse, forebygge 
sykefravær og redusere helseplager.  


En gjennomgang av tilbud som finnes ved UiB som kan stimulere til fysisk aktivitet blant de ansatte ble 
gjort av HMS-seksjonen i 2013. En arbeidsgruppe, som ble nedsatt av AMU i møte 07.05.14 (sak 13/14), 
startet arbeidet med å gjennomgå status for tiltak og komme med forslag til ulike løsninger i sitt første 
møte oktober 2014. Arbeidsgruppen vil etter planen presentere sitt arbeid for AMU våren 2015. I tillegg 
vedtok AMU at UiB skal arbeide for tilrettelegging for bruk av sykkel ved UiB. 


 Gjennom UiBs personalpolitikk sikre at ansatte ivaretas i ulike livsfaser. 
 
Aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet ved UiB, delmål 3, fastslår at universitetets personalpolitikk skal 


ha et livsfaseperspektiv. Dette innebærer å føre en personalpolitikk som tar hensyn til ansattes ulike 


behov, og å være oppmerksom på at behovene kan variere ut i fra hvilken situasjon og livsfase den 


enkelte ansatte er i. Det er et mål for universitetet å stimulere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid 


og det er ønskelig med en balansert alderssammensetning. Eksisterende permisjonsadganger, fleksibel 


arbeidstid, ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplasser, veiledning for oppfølging av gravide, 


ansattbarnehager og seniortiltak viser at det tilrettelegges for typiske livsfasebehov. Årlige 
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medarbeidersamtaler er et viktig i dette arbeidet og skal ivareta livsfaseperspektivet. Oppdatert 


informasjon og nye maler for medarbeidersamtaler er publisert på UiBs ansatte sider. Der finnes også 


oppdatert informasjon om personalpolitiske dokumenter og ivaretakelse i ulike livsfaser.  


3.2 Trygge og funksjonelle arbeidsplasser  
Trygge og funksjonelle arbeidsplasser er et mål i UiBs HMS-handlingsplan. Krav til god bygningsmessig 
standard, universell utforming, inneklima og ergonomi skal ivaretas. UiB skal være et åpent universitet 
hvor studenter, ansatte og besøkende trygt skal kunne oppholde seg. Målet fra HMS-handlingsplanen 
skisserer ulike virkemidler som i 2014 er arbeidet med på følgende måte:  
 


 Utarbeide retningslinjer for håndtering av vold og trusler og gjøre disse kjent for alle ansatte og 
studenter. 


 
Retningslinjer for håndtering av vold og trusler ble vedtatt mai 2014 og implementert. Retningslinjene er 
oversatt til engelsk og sammen med veiledning publisert i HMS-portalen. Innføringskurs i sentral regi for 
ledere ble gjennomført februar 2015. 
 
Mål for arbeidet med sikkerhet ble vedtatt i universitetsstyret februar 2012. Det er utarbeidet 
sikkerhetsbrosjyre. Informasjon om sikkerhet/beredskap er tilgjengelig fra startsiden på UiBs ansattsider. 
Det er i 2014 igangsatt arbeid med å gjøre denne informasjonen tilgjengelig UiBs webforside.  
 


 Sikre at bygningsmassen som UiB disponerer har et tilfredsstillende og forsvarlig arbeids- og 
læringsmiljø i samsvar med gjeldende regelverk. 


 
UiB har fokus på HMS i alle sine byggeprosjekter. SHA-rutiner i byggeprosjekt (sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) har vært fulgt opp i 2014 både i opplæringen av EIA sine prosjektledere, og videre i 
prosjekterings- og utførelsesfasen av UiBs byggeprosjekt. Ved særlig farlige operasjoner blir det utført 
«sikker jobb analyse» i byggeprosjekter. Det er i tillegg ekstra oppmerksomhet på sikring av fallulykker, 
samt å opprettholde fokus på rent bygg i hele utførelsesfasen. 
 
Eksisterende bygningsmasse som UiB disponerer er stor og sammensatt og skal romme et mangfold av 
funksjoner. Eldre og/eller nedslitte bygninger, oppussing og hyppige endringer av bruken av bygningene 
byr på spesielle utfordringer knyttet til HMS. Tilpassing av arbeidsplasser, utforming av inngangsparti, 
fuktproblematikk, termisk klima, renhold og støv er faktorer som går igjen. Generelt har UiB trygge og 
funksjonelle arbeidsplasser for ansatte og studenter. Dersom det oppstår avvik har EIA og HMS-seksjonen 
rutiner for nedstenging og flytting i samarbeid med fakultet/avdeling. På møbleringssiden har EIA 
ressurser med bred fagkunnskap for på best mulig måte kunne bistå aktivt i planlegging av gode 
arbeidsplasser for den enkelte student og ansatt. 
 


 Kartlegge og iverksette tiltak ved utfordringer knyttet til inneklima. 
 
Det har vært iverksatt en rekke tiltak basert på kartlegginger ved utfordringer knyttet til inneklima ved 
universitetet. Av større saker i 2014 kan nevnes: På bakgrunn av ansattes bekymring ble det foretatt 
kvikksølvmålinger ved Kjemisk institutt og Institutt for geovitenskap. Målingene ble utført ved flere 
laboratorier, men kun 1 avgrenset måling påviste forekomst av kvikksølv i arbeidsatmosfæren. Kvikksølvet 
er nå fjernet fra laboratoriet. Ved Institutt for klinisk odontologi har det blitt foretatt inneklimamålinger. 
Det er temperaturreguleringen som er den største utfordringen, og som følges opp i 2015. Ved 
Griegakademiet er der også problemer med inneklima. Målinger har blitt utført og problemene er knyttet 
opp mot temperatur og forhøyet CO2-nivå. Dette vil følges opp i 2015. 
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 Gjennomføre kartlegging og prioritering av fysiske tiltak i arbeidet med universell utforming 
(UU). 


 
For å nå målet «UiB tilgjengelig for alle innen 2025» har UiB i 2014 arbeidet med å implementere UU i 
byggeprosjekter og i drift av byggene. Det har pågått kartlegging av UU i bygg som inneholder 
undervisningsrom, studentfunksjoner, publikumsfunksjoner samt kontorbygg. Resultatet av kartleggingen 
publiseres i databasen «Bygg for alle» og i rapporter som vil bil oversendt brukere av byggene. 
Kartleggingsprosjektet skal ferdigstilles sommeren 2015. 


3.3 Kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø  
UiB har et stort antall arbeidsplasser med særlig risiko. Arbeid med kjemikalier, ioniserende stråling, 
biologiske faktorer, samt feltarbeid og tokt er noen eksempler. Kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot 
risikofylt arbeidsmiljø er et mål i HMS-handlingsplanen. I 2014 er det arbeidet med de ulike virkemidlene 
sikkert i planen på følgende måte: 
 


 Gjennomføre risikovurderinger i alle risikofylte arbeidsmiljø og gjennomføre tiltak.  
 
Ved UiB skal alle risikofylte arbeidsmiljø foreta kartlegging, risikovurdering, igangsette og følge opp tiltak 
(se punkt 2.5 Kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø). I de ulike miljøene arbeides 
det med risikoanalyser relatert til de ulike utfordringer man står overfor i arbeidet. Blant annet 
gjennomføres det risikovurderinger av kjemikalier og arbeidsprosessene knyttet til disse i det elektroniske 
verktøyet EcoOnline.  
 
UiB har i lengre tid hatt behov for et elektronisk system for risikovurdering. UiB tok i 2014 i bruk 
krisestøtteverktøyet CIM. Systemet inneholder egen modul for risikovurdering. Prosjektet «Elektronisk 
system for risikovurdering» inngår som en del av prosjeketet «innføring av KunnskapsCIM ved UiB». Kurs i 
opplæring av systemet holdes vår 2015. Krisestøtteverktøyet CIM, med tilhørende modul for 
risikoanalyser, vil være til hjelp og støtte for gjennomføringen av risikovurderingene i de ulike risikofylte 
arbeidsmiljøene, samt gjøre erfaringsoverføring enklere og tydeliggjøre ansvar for oppfølging av tiltak. I 
tillegg vil det bidra til å forenkle rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. 
 
Universitetet har i 2014 utført grovanalyser ved hjelp av CIM av hendelser som potensielt vil kunne utløse 
UiBs beredskapsplan. Utvalgte grovanalyser i arbeidsmiljø som ansees å være av særlig risikofylt karakter 
er feltarbeid i utlandet og laboratorier ved UiB. 
 
Elementer av kartlegging og vurdering av risiko i risikofylte arbeidsmiljø tilbys gjennomgående i 
opplærings- og kompetansehevingstiltak som er gjennomført i sentral regi (se punkt 1.4 Opplæring og 
informasjon). Det er gjennomført flere nettverksmøter med lokale HMS-koordinatorer ved enheter ved de 
eksperimentelle fagmiljøene. 
 
Retningslinjer for risikovurdering med veiledninger i HMS-portalen er under revisjon og vil implementeres 
i organisasjonen høsten 2015. 
 
Andre sentrale aktiviteter ved oppfølging av risikofylt arbeidsmiljø ved UiB har i 2014 blant annet vært 
målrettet helsekontroller.    


 Sikre at alle kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder er registrerte og risikovurdere disse. 
Ved håndtering av kjemikalier skal det elektroniske stoffkartoteket ECOonline benyttes. 


Universitetets enheter skal registrere og risikovurdere kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder. I 
UiBs elektroniske stoffkartotek ECOonline er det i 2014 registrert 11827 ulike kjemikalier (10949 i 2013). I 
alt er det 26389 oppføringer i registeret (23666 i 2013) fordelt på 1638 lokasjoner (2774 i 2013) som 
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ansatte og studenter ved enheter ved de eksperimentelle fagmiljøene benytter seg av. En rekke av disse 
kan karakteriseres innen kategorien kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige, arvestoffskadelige eller 
allergifremkallende. 


UiB fikk i 2014 dispensasjon for papirbasert stoffkartotek (se punkt 1.12 Tilsyn med HMS). Merkepliktige 
kjemikalier der sikkerhetsdatablad oppgir «pasienten bringes omgående til sykehus» eller «øyeblikkelig 
legehjelp kreves» skal imidlertid foreligge i papirversjon og være lett tilgjengelig i en tydelig merket perm, 
slik at alle som utfører arbeid ved UiB der det finnes merkepliktige kjemikalier har tilgang til disse 
sikkerhetsdatabladene. 


I henhold til forskrift om utførelse av arbeid er UiB pålagt å føre register over arbeidstakere som er eller 
kan bli eksponert for kreftfremkallende kjemikalier (klassifisert som Carc 1A og 1B), arvestoffskadelige 
stoff (Muta 1A og Muta 1B), bly og blyforbindelser, biologiske faktorer (smitterisikogruppe 3 eller 4), 
arbeidstakere som kan bli utsatt for støv med asbestfiber, og arbeidstakere som arbeider med 
ioniserende stråling. Eksponeringsregisteret, EcoExposure, som ble kjøpt inn i 2013, ble implementert og 
tatt i bruk ved hele UiB våren 2014. Ytterligere informasjon og kursvirksomhet foretas i 2015. 


Nye retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte mikroorganismer er i 2014 godkjent og 
Implementert. 


Strålevernsarbeidet i organisasjonen fungerer bra. Arbeid med ioniserende kilder har de senere år vært 
regulert ved at brukerstedene er godkjente etter spesifikke krav i henhold til strålevernforskriften. Det har 
vært fokusert på kompetanse som et viktig element i sikker bruk av ioniserende og ikke-ioniserende 
kilder, og i 2014 ble det arrangert dagskurs i «Strålevern» og «Radiation protection». Tiltak som ble 
påpekt under strålevernrundene for 2013 har blitt utført, og sentral strålevernkoordinator ved UiB har 
fulgt opp dette.  Det er meldt to HMS-avvik relatert til arbeid med radioaktive kilder ved UiB i 2014, disse 
er fulgt opp. 
 
UiBs Årsrapport for Strålevern 2014 er sendt til Statens strålevern i april 2015, og ble tatt til etterretning i 
AMU-møte 06.05.15 (sak 15/15). Arbeidet med ioniserende kilder ved UiB følger de kravspesifikasjonene 
som er gitt i strålevernets rammetillatelse. Det fremgår av rapporten at UiB har overholdt alle 
utslippsgrenser i 2014. Årsrapporten er basert på årskontroller foretatt av sentral strålevernkoordinator 
samt rapporter fra lokale strålevernkoordinatorer ved enheter som bruker strålekilder. 


Opplærings- og kompetansehevingstiltak er gjennomført i sentral regi (se punkt 1.4 Opplæring og 
informasjon). 


 Etablere oversikt over og gjennomføre periodisk kontroll av all spesialventilasjon. 


UiB har en rekke ulike former for spesialventilasjon. For å sikre funksjonelle og trygge arbeidsmiljø er det 
nødvendig å kvalitetssikre disse jevnlig. Spesialventilasjon, som innbefatter oversikt og årlig kontroll, er 
ved UiB definert som brukers ansvar og kostnad. Ansvar og grensesnitt for spesialventilasjon er 
gjennomgått i 2014. En presisering som tydeliggjør dette blir sendt alle enheter med utstyr for 
spesialventilasjon mars 2015. 


3.4 God håndtering av HMS-avvik  
Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. UiBs 
Beredskapsplan skal sørge for at skadeomfang og konsekvenser av kriser og alvorlige hendelser reduseres 
for å sikre liv, helse og materiell. Økt oppmerksomhet om HMS-avvik og beredskap bidrar til trygge og 
gode arbeidsmiljø. Målet fra HMS-handlingsplanen er arbeidet med i 2014 på følgende måte:  
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 Ta i bruk nytt system for HMS-avvik og sikre melding og oppfølging av HMS-avvik som 
forebyggende tiltak.  


I 2014 ble nytt HMS-avvikssystem tatt i bruk gjennom en pilot ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet. Det nye systemet vil innføres ved hele UiB i 2015 (se punkt 1.11 HMS-avvik). 


 Følge opp UiBs Beredskapsplan ved å gjennomføre risikovurderinger og etablere lokale rutiner 
for beredskap på alle nivå.  


Beredskapsarbeid en integrert del av det systematiske HMS-arbeidet, og integrert i universitetets 
styringssystem beskrevet i UiBs Regelsamling.  Alle enheter på alle nivå skal foreta kartlegging, 
risikovurdering og utarbeide lokale rutiner for beredskap (se punkt 2.6 God håndtering av HMS-avvik). Det 
er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse) av utvalgte analyseområder som anses å være 
av særlig risikofylt karakter og som kan utløse UiBs beredskapsplan (se punkt 1.8 Beredskap).  Det er 
gjennomført et 2-dagers seminar og en tabeltop-øvelse for beredskapsledelsen og universitetsledelsen i 
2014, som er evaluert.  


3.5 Ansvar for det ytre miljø  
Universitetet skal ta miljøhensyn i all virksomhet og dokumentere sitt miljøengasjement ved å redusere 
negativ miljøpåvirkning fra egen drift med 20 % i perioden 2010-2020. Ansvar for det ytre miljø er et HMS-
mål som støttes av universitetets Tiltaksplan for det ytre miljø. I 2014 er det arbeidet med målet på 
følgende måte:   
 


 Styrke samarbeidet mellom enheter og nivåer i arbeidet for et grønt miljø.  
 
I statusrapportene for 2013 kom det fram at miljøinnsatsen trenger ytterligere oppmerksomhet og i større 
grad bør koordineres sentralt. En ny styringsgruppe for miljøledelse ved universitetet ble utnevnt i 2014. 
Denne kompletterer universitetets «miljøorganisasjon», som består av miljøstyringsgruppen, sentral 
miljøkoordinator og miljøkontakter ved fakulteter og enheter. Styringsgruppen for miljøledelse skal fatte 
vedtak på saker utredet fra miljøressursgruppen og miljøsekretariatet, jobbe med policyspørsmål, har 
rapporteringsansvar for universitetsstyret, og skal fungere som bindeledd mellom universitetsstyret og 
«miljøorganisasjonen» ved UiB. Fire møter ble avholdt i miljøstyringsgruppen i 2014 og fire møter i 
nettverket av miljøkontakter ved UiB. 


 


Arbeidet med miljøsertifisering av UiB startet i 2014 og UiB skal sertifiseres som Miljøfyrtårn i 2015, som 


det første av de store universitetene i Norge. Miljøfyrtårn er Norges største sertifiseringsordning for å 


dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar, og over 4500 virksomheter er sertifisert under 


ordningen. UiB har valgt å satse på Miljøfyrtårn sin Hovedkontormodell, som baserer seg på størstedelen 


av kravene legges på sentraladministrasjonen (hovedkontoret). Fakultetene, Universitetsbiblioteket og 


Universitetsmuseet blir underenheter i systemet, og disse vil få en noe enklere prosess. En sentral 


arbeidsgruppe for å gjennomføre sertifiseringen er opprettet i februar 2015 og videre prosess er godt i 


gang.   


Tiltaksplan for det ytre miljø for UiB utløper i 2015, og miljøstyringsgruppen vil igangsette en revisjon av 


denne, og den nye tiltaksplanen skal være gjeldende fra 2016. 
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4. Utfordringer og arbeidsmål  
Det foregår mye godt HMS-arbeid ved UiB. Ved gjennomgang av gjennomført HMS-arbeid ved 
universitetet for 2014 synliggjøres viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å fremme helse, forebygge 
ulykker og skader på mennesker, miljø og materiell.  
 
HMS-årsrapporten gir føringer for HMS-oppgaver som ledere på alle nivå med bistand fra 
verneombudene og sentraladministrasjonen må gripe fatt i. Kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring 
forutsetter at innspill blir registrert og fulgt opp. Bevisst og systematisk ivaretakelse av ansatte og miljø er 
en forutsetning for å mestre de utfordringene institusjonen står overfor.  


 


HMS-handlingsplan for 2013-2015 har fem HMS-mål som universitetet skal kjennetegnes ved: Gode 
arbeidsfellesskap, trygge og funksjonelle arbeidsplasser, kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt 
arbeidsmiljø, god håndtering av HMS-avvik, og ansvar for det ytre miljø. Disse målene skal følges videre 
opp i 2015. Det er lagt opp til bruk av konkrete virkemidler og tiltak for å realisere målene, også i relasjon 
til andre styrende dokumenter som støtter planens mål. Alle enheter skal med utgangspunkt i kartlegging 
og risikovurdering av HMS ved egen enhet og knyttet til overordnede HMS-handlingsplaner, utarbeide 
handlingsplan med tiltak for å sikre at myndighetskrav, interne regler og planer ivaretas. Universitetets 
HMS-handlingsplan skal realiseres gjennom lokale mål og handlingsplaner ved fakulteter og institutter, i 
museet, biblioteket og i ulike administrative enheter. 


 


Følgende HMS-områder får særlig oppmerksomhet i 2015: 


 Oppfølging av HMS-handlingsplan 2013-2015 med fem HMS-mål:  


 Gode arbeidsfellesskap  
o Tilby og gjennomføre medarbeidersamtale for alle ansatte (faste og midlertidige). 
o Implementere UiBs nye IA-mål.  
o Fortsette sekvensiell gjennomføring av «Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen - ARK». 


 Trygge og funksjonelle arbeidsplasser 


o Videreutvikle arbeid knyttet til nye krav i forskrift ifm. alarmer til avtrekkskap og 


spesialventilasjon. 


 Kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot risikofylt arbeidsmiljø 


o Risikostyring; revidere retningslinjer og metoder, aktivt informasjonsarbeid knyttet til 
risikovurdering. Implementering og opplæring i elektronisk system for risikovurdering.  


o Fornyelse av alle eksisterende godkjenninger vedr. strålevernsarbeidet ved UiB. 


 God håndtering av HMS-avvik 


o Implementere nytt system for HMS-avvik i hele organisasjonen.  


o Videreutvikle UiBs beredskapsarbeid. 


 Ansvar for det ytre miljø 


o Sertifisere UiB som Miljøfyrtårn og utarbeide ny tiltaksplan for ytre miljø. 


 Utarbeide HMS-handlingsplan 2016-2018 


 Fortsatt sikre god og nødvendig HMS-kompetanse blant ledere på alle nivå gjennom obligatorisk 


HMS-kurs for ledere.  


 Revidere samordningsavtaler med Helse Bergen og Uni Research om arbeidsgivers plikter overfor 


andre enn egne arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2.  


5. Vedlegg 
Vedlegg 1. Årsrapport 2014 – Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Rapporteringsskjema. 
 
21.04.15/Runa Jakhelln  







HMS-årsrapport 2014


HMS-ORGANISERING


Ja Må bli
bedre


Nei


* Har leder og verneombud gjennomgått de ulike elementene i det systematiske
HMS-arbeidet ved enheten (internkontroll)? i
* Har enheten en skriftlig oversikt over delegerte HMS-oppgaver (eks. HMS-koordi-
nator, lab.ansvarlig, feltleder, brukers representant og plassansvarlig for brann)?


* Har enheten fastsatt skriftlige HMS-mål?


* Har enheten kartlagt og vurdert risiko knyttet til HMS? i


Dersom Ja/Må bli bedre, skisser kort hvordan enheten kartla og vurderte risiko knyttet til HMS:


Ja Må bli
bedre


Nei


* Har enheten en samlet, skriftlig og ajourført HMS-handlingsplan?


* Har enheten tilrettelagt slik at ansatte kan medvirke i HMS-arbeidet?


* Følger enheten UiBs Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linje-
leder og verneombud? i


HMS-KOMPETANSE


Ja Må bli
bedre


Nei


* Har leder nødvendig kompetanse for å utføre sitt HMS-ansvar ved enheten?


* Har verneombud nødvendig kompetanse for å utføre sine HMS-oppgaver ved
enheten?


* Praktiserer enheten rutiner for mottak av nytilsatte/studenter/gjester?


* Sørger enheten for at ansatte/studenter/gjester har nødvendig HMS-kompetanse?


* Er enhetens brukers representant og plassansvarlig for brannvern fortrolig med
egen funksjon? i
* Har enheten gjennomført brannvernopplæring?


Årsrapport - Helse, Miljø og Sikkerhet


DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Formålet med årsrapporteringen er å sikre at det systematiske HMS-arbeidet ved enheten er i tråd med
myndighetskrav og interne regler (internkontroll). Videre skal også status for tiltak knyttet til UiBs HMS-
mål og -handlingsplan vurderes for videre oppfølging og prioritering. HMS-mål og -tiltak ved enheten skal
beskrives i fritekst, og lokal HMS-handlingsplan for rapporteringsåret legges ved. Skjemaet fylles ut av
leder og verneombud.







TRYGGE OG FUNKSJONELLE ARBEIDSPLASSER


Ja Må bli 
bedre


Nei


* Har enheten kartlagt det fysiske arbeidsmiljøet (HMS-runde)? i
* Blir hensyn til HMS vurdert ved nye arbeidsplasser (byggesaker)? i
* Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser ergonomisk utformet og tilpasset?  
* Har enheten gjennomført brannøvelse? 
* Har enheten gjennomført ettersyn av rømningsveier? 
* Har enheten gjennomført tiltak for å redusere fare for tyveri og innbrudd?


* Følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av vold og trusler? i


GODE ARBEIDSFELLESSKAP


Ja Må bli 
bedre


Nei


* Har enheten kartlagt det psykososiale arbeidsmiljøet (HMS-møte)? i
 
 Dersom Ja/Må bli bedre skisser kort hvordan enheten planla, gjennomførte og fulgte opp HMS-møtet:


Ja Nei
* Har alle ansatte (faste og midlertidlige) fått tilbud om medarbeidersamtale?  i


* Angi antall teknisk ansatte ved enheten:


* Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med teknisk ansatte:
* Angi antall administrativt ansatte ved enheten:
* Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med administrativt ansatte:
* Angi antall vitenskaplig ansatte ved enheten:
* Angi antall gjennomførte medarbeidersamtaler med vitenskapelig ansatte:


 * Skisser kort hvordan enheten planla og gjennomførte medarbeidersamtaler: 


Ja Må bli 
bedre


Nei


* Følger enheten UiBs rutiner for oppfølging av sykemeldte? 
* Følger enheten UiBs Retningslinjer for konflikthåndtering? 
* Følger enheten UiBs Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB 
(AKAN-retningslinjer)?  


* Legger enheten til rette for tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet? i 







Dersom Ja besvar følgende:
Ja Må bli 


bedre
Nei


Gjennomfører enheten risikovurdering ved utførelse av risikofylt arbeid? 
Er alle kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder registert og risikovurdert?
Registrer enheten ansatte/studenter/gjester i eksponeringsregisteret? i 
Følger enheten UiBs Retningslinjer for bruk og håndtering av kjemikalier? i
Følger enheten UiBs Retningslinjer for biologiske faktorer og genmodifiserte mikro-
organismer? i
Følger enheten UiBs Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet på feltarbeid og 
tokt? i
Er skriftlige arbeidsinstrukser lett tilgjengelig for ansatte/studenter/gjester?


GOD HÅNDTERING AV HMS-AVVIK


Ja Nei


* Har enheten hatt HMS-avvik? i


Dersom Ja besvar følgende:
Ja Må bli 


bedre
Nei


Er HMS-avvik meldt og fulgt opp?
Blir HMS-avvik behandlet i enhetens faste møter?


 
Ja Må bli 


bedre
Nei


* Har enheten lokale rutiner for beredskap?


* Hvilke tre hendelser vurderer enheten å være de som mest sannsynlig vil utløse lokal beredskapsplan? 


KOMMENTARER TIL ENKELTSPØRSMÅL I DEL 1.


KONTINUERLIG OPPMERKSOMHET RETTET MOT RISIKOFYLT ARBEIDSMILJØ


Ja Nei
* Blir det utført risikofylt arbeid ved enheten? Arbeid ved laboratoriet, klinikk, verksted, drift-
arbeid, feltarbeid og tokt, og liknende.


ANSVAR FOR DET YTRE MILJØ


Ja Må bli 
bedre


Nei


* Har enheten gjennomført tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning? 
 







VEDLEGG
- Last opp vedlegg 


DEL 2. HMS-MÅL OG -TILTAK
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
* Skisser enhetens HMS-mål for rapporteringsåret (2014). 


* Gi en kort beskrivelse av enhetens prioriterte og iverksatte HMS-tiltak for rapporteringsåret (2014).


* Legg ved enhetens HMS-handlingsplan for rapporteringsåret (2014) .
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Høring om endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven


Det vises til UiBs brev datert 8.7.2015, hvor fakultetene gis anledning til å komme med 
innspill til sakens behandling i universitetsstyret.


Det medisinsk-odontologiske fakultet er et av UiBs største fakulteter med et totalbudsjett 
(grunnbevilgning og BOA-finansiering) som utgjør nærmere 30 % av fakultetsbudsjettene 
ved UiB. Fakultetet har flere eksternfinansierte prosjekter av opptil 10 års varighet og er 
avhengig av forutsigbarhet og langsiktighet i sin virksomhet.


Alle instituttledere og fakultetsledelsen støtter departementets forslag om ansatt rektor og 
ekstern styreleder. På denne bakgrunn utarbeidet fakultetsledelsen utkast til høringsnotat. 
Dette utkastet ble sendt instituttlederne for innspill. 


Høringsnotatet ble deretter forelagt fakultetsstyret ved at saken er sendt på sirkulasjon med 
følgende forslag til vedtak og muligheter for eventuelle innspill til høringsnotatet:


1. Fakultetsstyrets godkjenner utsendt forslag til høringsnotat, med endringer som framkommer 
etter innspill fra fakultetsstyret.


2. Dekan utarbeider endelig høringsnotat på grunnlag av tilbakemeldinger fra fakultetsstyret.


3. Endelig høringsnotat oversendes universitetsdirektørens kontor og legges fram for styret i 


neste fakultetsstyremøte.


Samtlige styremedlemmer har gitt sin tilslutning både til vedtaket ovenfor og til høringsnotat 
om styring og ledelse (vedlegg). 


Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg dermed til at hovedmodellen bør være tilsatt 
rektor og ekstern styreleder. Begrunnelsen for endret hovedmodell er ønsket om en tydelig 
faglig ledelse, samt forutsigbarhet og langsiktighet i rammebetingelsene for forskning og 
utdanning. 


Medlemmer i fakultetsstyret påpekte at kontinuitet og langsiktighet kan bli bedre med 
kombinasjon av tilsatt rektor og ekstern styreleder, med bedre balanse i styret og mindre 
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risiko for kortsiktighet fra en valgt rektor som også er styreleder. Videre ble det påpekt at 
med den tradisjonelt lave valgdeltagelse og lave vekting av stemmene, særlig for 
studentene, men også for teknisk-administrativt ansatte, har disse gruppene i dag liten 
innflytelse ved et valg. Denne innflytelsen kan bli bedre med representasjon i et styre som 
reelt kan korrigere uønskede forslag fra en valgt rektor.


Det medisinsk-odontologiske fakultet anbefaler at universitets- og høgskoleloven endres i 
tråd med departementets forslag til hovedmodell for styring og ledelse med tilsatt rektor og 
ekstern styreleder. 


Vi ber om at både dette brevet og fakultetsstyrets høringsnotat legges fram for universitets-
styret ved behandling av saken.


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan


Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør


Vedlegg: 


Høringsnotat fra Det medisinsk-odontologiske fakultet - Endring av modell for styring og 
ledelse i universitets- og høyskoleloven (UHL)


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Høringsnotat - Endring av modell for styring og ledelse i universitets- og 
høyskoleloven (UHL)
Det vises til brev datert 8.7.2015, hvor det gis anledning til å komme med innspill til 
departementets forslag til endringer av hovedmodell for styring og ledelse med mer i 
universitets- og høyskoleloven.


På denne bakgrunn har fakultetsledelsen utarbeidet et forslag til innspill fra fakultetet som ble 
sendt instituttlederne med muligheter for innspill. Utkast til høringsnotat er forelagt 
fakultetsstyret ved at saken er sendt på sirkulasjon for eventuelle innspill til høringsnotatet.


Fakultetets innspill til departementets forslag til endring av UHL:


Forslaget har to elementer:
- hovedmodellen skal være tilsatt rektor og ekstern styreleder, og 
- hovedmodellen skal kunne endres med simpelt flertall, mot to tredjedels flertall i 


dagens lov.


1. Ny hovedmodell for styring og ledelse:
Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til at hovedmodellen bør være tilsatt rektor
og ekstern styreleder. Begrunnelsen for endret hovedmodell må sees på bakgrunn av flere 
dimensjoner, der faglig ledelse, forutsigbarhet og langsiktighet i rammebetingelsene for 
forskning og utdanning er vesentlig, men der endring i rammebetingelsene for institusjonene
også utgjør tungtveiende grunner for fakultetets begrunnelse.


Det medisinsk-odontologiske fakultet har i dag enhetlig ledelse med tilsatt dekan (fra høsten 
2009) og tilsatte instituttledere (fra 2005). Gjentatte nasjonale evalueringer av fagfelt i regi av 
Norges forskningsråd peker på at norsk forskning har et strukturelt problem ved at man ikke 
har tydelig nok og langsiktig nok mulighet for å utøve faglig ledelse. I dagens situasjon følges 
dette opp i ulik grad av institusjonene. 


Tilsatt ledelse på institutt- og fakultetsnivå har bedret dette, og det er grunn til å kunne tro at 
sterkere faglig ledelse også på institusjonsnivå vil kunne bidra til å utvikle et faglig sterkt og 
internasjonalt synlig universitet.


Departementets høringsnotat gir som hovedbegrunnelse for endring av hovedmodell at styret 
ikke har reell kontrollmulighet overfor en valgt rektor som også er styreleder og som ofte 


Deres ref Vår ref Dato


2015/7430-RKR/INSE 27.07.2015


Universitetsdirektørens kontor
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også deltar i saksforberedelse. Fakultetet deler dette synspunktet og mener at dagens
samspill med departement og forskningsfinansierende institusjoner er best tjent med tilsatt 
rektor slik det er vanlig i modellen for ansvarlige styrer. En tenkt situasjon med konflikt 
mellom en valgt rektor og et valgt/oppnevnt styre er i realiteten en konflikt mellom styret og 
de ansatte ved institusjonen. Dette løses neppe på en god måte ved at man fortsetter å 
velge rektor og at vedkommende er styrets leder.


Forutsigbare rammebetingelser i forhold til eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å 
kunne utøve strategisk ledelse med dagens rammebetingelser. Den eksterne forsknings-
finansieringen fra offentlige og private institusjoner er stadig viktigere for UiB. Et ekstern-
finansiert forskningsprosjekt, særlig der det også er tilsatt personale, har en tidsramme på 
minimum 3 år og for SFF-ene 10 år.  Dette innebærer store prosjekter som strekker seg langt 
ut over en funksjonsperiode for rektor (og universitetsstyret). I mange tilfeller er disse 
prosjektene av en karakter som innebærer at et nytt styre og rektorat skal beslutte i hvilken 
grad det skal skje en videreføring eller avslutning av prosjektet enn det som var med å la 
grunnlaget i søknadsprosess og oppstart. Prosjekter av lengre varighet er ønskelig og
forventes å bli vanligere framover. Dette tilsier at det må være en bredere forankring enn en 
valgt rektor som skal være avgjørende med den tidshorisont og de forpliktelser det her er 
snakk om.


2. Endring av hovedmodell ved institusjonene.
I dagens ordning kan hovedmodell endres til den ordning som nå er foreslått med to-tredels 
flertall. Det sentrale spørsmål blir hva institusjonen er best tjent med. Dagens valgordning gir 
stemmene for de enkelte grupper ansatte og studenter svært ulik vekt og oppslutning i disse 
valgene er sterkt varierende.


Forslaget om simpelt flertall for å endre hovedmodell gir en god mulighet for å endre hoved-
modell om institusjonens styre skulle ønske dette. Dagens ordning med to-tredjedels flertall 
sikrer stabilitet i forhold den ordning man har valgt på et tidspunkt. Med simpelt flertall for å 
endre hovedmodell, kan man kanskje for lett skifte mellom de to modellene, og dette er 
neppe institusjonene tjent med.


3. Honorar 
Forslaget innebærer at departementet og ikke institusjonens styre som fastsetter styrets 
honorar. Dette forslaget er ukomplisert og stiller universitetene på linje med det man finner i 
ansvarlig styrer for øvrig ved at generalforsamlingen og ikke styret selv fastsetter honoraret.


Konklusjon:


Det medisinsk-odontologiske fakultet anbefaler at universitets- og høgskoleloven endres i 
tråd med departementets forslag til hovedmodell for styring og ledelse med tilsatt rektor og 
ekstern styreleder. 


Vi ber om at fakultetets høringsinnspill legges fram for universitetsstyret ved behandling av 
saken.


Vennlig hilsen


Nina Langeland


dekan Inger Hjeldnes Senneseth


fung. fakultetsdirektør


Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.







U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
HR-avdelingen


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


HR-avdelingen
Telefon 55582100
Telefaks 55589648


post@uib.no


Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen


Besøksadresse
Christiesgt. 18
Bergen


Saksbehandler
Kari Elisabeth Lønøy
55583282
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Fakultetene og Universitetsmuseet i Bergen


Bruk av kalling i undervisnings- og forskerstillinger ved UiB -
Vedtak i sak 29/15 i universitetsstyret


Universitetsstyret behandlet ovennevnte sak i møte 23.4.2015 og følgende vedtak ble gjort:


1. "Universitetsstyret vedtar at kalling kan benyttes der det er et hensiktsmessig virkemiddel for å 


rekruttere internasjonale toppforskere til universitetet.


2. Universitetsstyret gir fakultetsstyrene adgang til å tilsette uten utlysning i bistillinger i tilfeller 


der særlige grunner taler for det, og den aktuelle kandidaten er vurdert som kvalifisert til 


stillingen og innehar hovedstilling hos annen arbeidsgiver."


Vi gjør med dette oppmerksom på endringene.


Vennlig hilsen


Janicke Stople


HR-direktør Kari Elisabeth Lønøy


seniorrådgiver


Referanse Dato


2015/4219-KEL 01.07.2015







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 


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


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
Telefon 55582086 
Telefaks 55589682 
post@mofa.uib.no 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
 
Bergen 


Saksbehandler 
Randi Holmås 
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Nina Langeland  
Inger Hjeldnes Senneseth 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Janicke Stople 
Jan Frode Knarvik 
Jørgen Melve  
Ingrid Slinde 
June Vibecke Knudtsen Indrevik 
Gerd Johannessen 
  
  


 


 
Evaluering av Institutt for klinisk odontologi - Odontologisk 
universitetsklinikk 2015 - Oppnevning av styringsgruppe 
 
I forbindelse med innflytting i nytt odontologibygg (NOB), etablerte universitetsledelsen i 
mars 2011 et organisasjonsutviklingsprosjekt (OU) ved Odontologisk Universitetsklinikk 
(OUK). Hovedmålsettingen med organisasjonsutviklingsprosjektet var å etablere en 
hensiktsmessig organisering av OUK tilpasset nye muligheter i nytt bygg.   
 
Etter behandling i OU-prosjektets styringsgruppe ble rapporten framlagt for fakultetsstyret i 
møte 14.12.2011 (sak 157/11), der styret vedtok integrering av Odontologisk 
universitetsklinikk (OUK) i Institutt for klinisk odontologi (IKO), samt at ny organisasjon skulle 
etableres før innflytting i nytt odontologibygg. Universitetsstyret gjorde sitt vedtak om ny 
organisering av Odontologisk universitetsklinikk i møte 3.2.2012 (sak 7/12).  
 
Integrering av OUK i IKO innebar en omstilling i henhold til Omstillingsavtalen ved UiB. Etter 
den avtalen skal omstillingen evalueres, og fakultetet har invitert HR-avdelingen til å delta i 
evalueringen. Det er vurdert om det skal gjennomføres en evaluering med bruk av eksterne 
konsulenter. HR-avdelingen og fakultetet vurderer det slik at universitetet kan foreta 
gjennomgang og vurdering av omstillinger gjennomført i samsvar med Omstillingsavtalen 
ved bruk av ressurser som finnes internt ved UiB.  
 
En ressursgruppe bestående av representanter fra HR-avdelingen, organisasjonene, 
instituttet og fakultetet har forberedt evalueringen med gjennomgang av tidligere 
dokumenter, samt innspill i forhold til organisering, metode, personer, nøkkelspørsmål mv. 


Referanse Dato 


2015/5097-RAHO 26.08.2015 
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Oppnevning og mandat: 
Evalueringen organiseres med en styringsgruppe og et prosjektsekretariat. Det vises til 
dialog med den enkelte, og følgende personer oppnevnes til styringsgruppen:  
 
Leder Nina Langeland, dekan 
Inger Hjeldnes Senneseth, fungerende fakultetsdirektør 
Anne Nordrehaug Åstrøm, instituttleder 
Janicke Stople, direktør HR-avdelingen 
Jan Frode Knarvik, seniorrådgiver HR-avdelingen 
Jørgen Melve Leder NTL 
Ingrid Slinde, Forskerforbundet 
June Vibecke Knudtsen Indrevik, hovedverneombud  
To studenter ved Institutt for klinisk odontolgi (oppnevnes senere) 
Gerd Johannessen, sekretær for styringsgruppen 
 
Styringsgruppen skal ha som mandat å  


- Evaluere i hvilken grad virkemidlene som ble vedtatt gjennomført er blitt tatt i bruk. 
- Evaluere i hvilken grad virkemidlene har ført til at man har oppnådd, eller er kommet 


nærmere, de overordnede målene for integreringsprosessen, med vekt på bedre 
faglig styring, ansvarliggjøring, konsentrasjon av ressurser rundt undervisningen, 
omdisponering av ressurser til undervisningsstillinger, nye arbeidsmåter for å skape 
et bedre arbeidsmiljø og reduksjon av fravær. 


 
 
Mål for evalueringen:  
Utgangspunktet for integreringen av klinikken i instituttet var å legge til rette for bedre 
samhandling og tettere koblinger mellom den faglige linjen og undervisningen i klinikken, 
samt å forenkle organisasjons- og styringsstrukturen. Ovennevnte mål må være 
utgangspunktet for evalueringen.  
 
 
Gjennomføring av evalueringen og evalueringens form:  
Evalueringen skal gjennomføres i løpet av høsten 2015. Evalueringen omfatter 
organisasjonsendring etter organisasjonsutviklingsprosjektet i 2011 og innflytting i nytt bygg.  
 
Evalueringen vil være bestå av fire deler:  


- Dokumentasjon og statistikk (bl.a. publikasjonstall, studiepoeng, fravær, 
turnover/tilsetting og sykefravær) 


- Surveyundersøkelse blant alle ansatte ved instituttet + intervju med noen ledere samt 
et tilfeldig utvalg av samtlige ansatte 


- Surveyundersøkelse blant alle studenter ved instituttet + intervju med 3 tilfeldig 
utvalgte studenter  


- Pasientundersøkelse/spørreundersøkelse  
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Møtedatoer 
Følgende møtedatoer for styringsgruppen er satt av:  


- Fredag 4. september kl. 09.00-11.30. 
- Mandag 21. desember kl. 10.00-13.00.  


 
Møtene vil umiddelbart bli etterfulgt av et informasjonsmøte for alle ansatte ved Institutt for 
klinisk odontologi med en varighet på ca. 45-60 min, og styringsgruppen er også tilstede på 
dette møtet.  
 
Møteinnkalling med agenda og ytterligere informasjon om bakgrunn for evalueringen mv. vil 
bli utsendt til styringsgruppen.  
 
 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet takker for at dere har sagt ja til å sitte i 
styringsgruppen, og delta i arbeidet med evalueringen.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Nina Langeland  
dekan Inger Hjeldnes Senneseth  
 fung. fakultetsdirektør 
 
 
 
Kopi: Institutt for klinisk odontologi.  





		a) Referat - Komitémøte i REK Vest 04.06.15

		b) Referat - Utvidet forskningsledelse - møte 19.06.15

		c) Årshjul for fakultetsstyret høst 2015

		d) Oppfølging av HMS-rapport 2014

		Vedlegg 1 - Brev fra universitetsdirektøren - Årsrapport for lokalt HMS-arbeid ved UiB 2014 - tilbakemelding

		Vedlegg 2 - UiBs HMS-årsrapport for 2014 - behandlet av universitetsstyret 28.05.15



		e) Endring av modell for styring og ledelse i UHL - Høringssvar fra MOF

		Vedlegg - Høringsnotat fra Det medisinsk-odontologiske fakutlet 



		f) Bruk av kalling i undervisnings- og forskerstillinger ved UiB - Vedtak i sak 29-15 i universitetsstyret

		g) Oppnevning av styringsgruppe - Evaluering av organisasjonsutviklingsprosjekt ved IKO-OUK 2012
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 75/15 


Sak nr.:  2015/8950  Møte: 9.09.2015 


 
 
 
 
UTLYSNING – FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I ODONTOLOGI (PERIODONTI) 
VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI  
 
 
Institutt for klinisk odontologi ber i brev av 21.08.2015 om å få lyse ut en 100 % fast 
stilling som førsteamanuensis i odontologi (periodonti). 
 
Stillingen er ledig etter professor Vasstrand og har vært lyst ut tidligere som 
professor/førsteamanuensis med søknadsfrist 28.05.2014 (jf. sak 2014/1596). Innstilt 
kandidat takket nei til stillingen i brev 12.05.2015. 
 
Instituttet ber om å få lyse ut stillingen på nytt som førsteamanuensis, og begrunner 
dette i at de ønsker å rekruttere inn yngre forskere. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling 
som førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt for klinisk 
odontologi. 
 


2. Det forutsettes av Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for 
stillingen innenfor egen budsjettramme. 


 
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 


utlysning og stillingsomtale. 
 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung.fakultetsdirektør 
 


  


  Marianne Bø Larsen 
Seksjonsleder 


 
 
24.08.2015 /IRWA  
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Vedlegg: 
Anmodningsbrev fra Institutt for klinisk odontologi 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk  







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


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


Institutt for klinisk odontologi 
Telefon 55586560 
Telefaks 55586577 
post@iko.uib.no 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Armauer Hansens Hus 
Bergen 


Saksbehandler 
Iris Karina Walle 
+47 55 58 64 69 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


Anmodning om utlysning av 100 % fast stilling som første-
amanuensis 
Institutt for klinisk odontologi anmoder om utlysning av 100 % fast stilling som første-
amanuensis i odontologi (periodonti).  
 
Stillingen er ledig etter professor Vasstrand og har vært lyst ut tidligere som 
professor/førsteamanuensis med søknadsfrist 28.05.2014 (ePhorte sak 14/1596). Innstilt 
kandidat takket nei til stillingen. 
 
Grunnen til at instituttet ønsker å lyse ut stillingen som førsteamanuensis er for derved å 
kunne øke rekruttering av yngre forskere til stillingen.  
 
Vedlagt oversendes utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk. 
 
Vi ber om utlysning av stillingen så snart som mulig. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Anne N. Åstrøm 
instituttleder 
  
 
Vedlegg: 
Utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk 
 


Referanse Dato 


2015/8950-IRWA 21.08.2015 
  


 


 







Førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti) ved 
Institutt for klinisk odontologi  
 
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei fast stilling 
som førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti). Arbeidsstad er Institutt for 
klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Årstadveien 19, Bergen.  
 
Ein stillingsomtale med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege 
plikter og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjinga, finn du lenger nede 
på sida.  
 


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar, 
professor Anne Nordrehaug Åstrøm tlf. 55 58 64 83, e-
post: Anne.Aastrom@iko.uib.no , eller seksjonsleiar, professor Anne Isine Bolstad tlf. 
55 58 66 46, e-post: Anne.Bolstad@iko.uib.no. 


 
Kvalifikasjonar  
Den som vert tilsett må ha ph.d.-grad i relevant fagområde eller tilsvarande 
kompetanse.  
Søkjarane må ha odontologisk bakgrunn, vere godkjende spesialistar i periodonti og 
ha norsk autorisasjon som tannlege ved tilsetjingstidspunktet. Søkjarar med erfaring 
frå behandling med dentale implantat vert oppmoda til å søkje.  
 
Søkjarar må kunne dokumentere omfattande klinisk erfaring i periodonti og klinisk og 
teoretisk undervisingserfaring samt vitskaplege publikasjonar i periodonti.  
 
Det vil verte lagt vekt på erfaring innan leiing av forskingsprosjekt, koordinering av 
forskingsaktivitet, samt frå forskingsstrategisk arbeid. Det vil vidare verte lagt vekt på 
dokumentert vilje og evne til samarbeid.  
 
Undervisingsspråket er til vanleg norsk.  
 
Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 
opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. 
 
Vi kan tilby  
Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit fakultet 
med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt. Faglege utfordringar 
med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling.  
 
Løn  
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) 
ved tilsetjing og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. Det vert trekt 2 % 
pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det 
verte aktuelt å vurdere høgare løn. 
 



mailto:Anne.Aastrom@iko.uib.no

mailto:Anne.Bolstad@iko.uib.no





Her kan du lese meir om kva Universitetet i Bergen kan 
tilby: www.uib.no/poa/karriere-ved-uib 
 


Retningsliner  
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei 
studieordningane som gjeld til kvar tid og utan godtgjersle rette seg etter dei 
endringane som gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og 
aldersgrense.  
 
Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire 
søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i 
Personalreglementet for vitskaplege stillingar verte følgd.  
 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogeleg grad spegle mangfaldet i 
befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og 
kjønnssamansetjing og å rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.  
 
Universitetet i Bergen nyttar utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i 
vitskaplege stillingar.  
Opplysningar om deg som søkjar kan bli gjort offentlege sjølv om du har oppmoda 
om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, blir 
du varsla om dette. 
 
Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for 
stillinga.Søknad  
Slik søkjer du stillinga:  
 
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og 
tidlegare arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenka «Søk stillingen» på 
denne sida.  
 
Legg ved elektronisk:  


• CV  
• vitnemål  
• attestar  


• fullstendig publikasjonsliste  
• liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar  
• liste over vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, 


med opplysningar om kvar dei er offentleggjorde  


• vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 
10)  


 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast 
omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til 
søknaden. 



http://www.uib.no/poa/karriere-ved-uib





Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda.  
 
Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle 
relevante vedlegg er sendt inn innan fristen.  
 
Ein viser til "Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige 
/administrative lederstillinger". 


Søknader som vert sendt på e-post vil ikkje verte vurderte. 


 


Søknadsfrist:  
 
 


  







Stillingsomtale  
Førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti) ved Institutt for 
klinisk odontologi  
 
Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei fast stilling 
som førsteamanuensis (100 %) i odontologi (periodonti).  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har fem institutt. Ved 
Institutt for klinisk odontologi er hovudoppgåvene forsking, forskarutdanning, 
formidling og utdanning av tannlegar og tannpleiarar, samt spesialist-
/spesialutdanning i kliniske odontologiske fag.  
 
Institutt for klinisk odontologi har ca. 65 årsverk fordelt på ca. 30 personer i 
vitskaplege stillingar, ca.15 stipendiatar og 15 i teknisk/administrative stillingar. 
Instituttet har hovudbase i Årstadveien 19.  
 
Den som vert tilsett vil få undervisingsoppgåver i fagområdet periodonti i samsvar 
med gjeldande studieplanar. Seksjon for periodonti har for tida 2.5 vitskapleg tilsette, 
alle professorar.  
 
Undervisningsdelen omfattar grunnutdanning for tannlege- og tannpleiestudentar, og 
etter- og spesialistutdanning av tannleger. Seksjonen har det faglege ansvaret for og 
driv eit 3-årig studieprogram, som kvalifiserer til spesialistgodkjenning i periodonti. 
Programmet har for tida 4 studentar. 


Endringar i studieplanen for grunnutdanninga har ført til oppmjuking av grensene 
mellom tradisjonelle fagområde og forandringar i undervisingsoppgåver. Dette vil 
også kunne føre til endringar av oppgåver for den einskilde vitskaplege tilsette. 
Samarbeid med andre seksjonar er prioritert.  
 
Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire forskingsgrupper. Dei tematiske 
satsingsområda omfattar biomaterialar, styrt vevsbygging og regenerasjon, orale 
infeksjonar og inflammasjonar og klinisk odontologisk forsking. Søkjarar med 
forskingsrøynsle i periodonti og relaterte emne vil bli sette framfor andre.  
 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk, og den som vert tilsett må kunne undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.  
 
Den som vert tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller 
dette kravet ved tilsettinga, får tilbod om opplæring og må dokumentere at 
utdanninga er fullført innan eit år etter dato for tilsetjinga. Fristen er to år for den som 
ved tilsetjinga ikkje meistrar eit skandinavisk språk. 


Ansvarsområde og arbeidsplikter  
Den som vert tilsett har plikt til å drive forsking, teoretisk og klinisk undervising, 
rettleiing, eksamensarbeid og administrative oppgåver etter gjeldande retningsliner.  
 







I følgje generelle regler ved universitetet kan den som vert tilsett innanfor si normale 
arbeidsplikt og faglige kompetanse også bli pålagt undervising, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell 
vekt ved tilsetting i vitskaplege mellom - og toppstillingar. Søkjarane må  
dokumentere sine pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan ein til dømes gjere ved å 
leggje ved:  
 


• prov for gjennomført pedagogisk utdanning  
• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning  
• oversyn over undervisningsomfang og nivå  
• oversikt over mastergrads- og doktorgradsrettleiing, samt resultat  
• mottekne studentprisar  
• eigne pedagogiske publikasjonar  
• eigne undervisingskompendium og undervisingsmateriell  
• rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervising så 


som alternative undervisingsformer, rettleiing eller læringsmiljø  
 
Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av vitskapleg nemnd samt ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 
undervisinga. 


 







Full-time permanent position as Associate Professor of 
Dentistry (Periodontics) at the Department of Clinical 
Dentistry  
 
A full-time permanent position as associate professor of dentistry (periodontics) is 
available at the Department of Clinical Dentistry, University of Bergen. The 
Department is located at the following address: Årstadveien 19/21, 5009 Bergen.  
 
See end of page for a description of the position with details on curriculum and area 
of responsibility, particular duties and other circumstances which will be stressed at 
the time of appointment.  
 
Additional information on the position is obtainable from Professor and Head of 
Department of Clinical Dentistry, Anne Nordrehaug Åstrøm, phone: +47 55 58 64 83, 
e-mail: Anne.Aastrom@iko.uib.no or Professor Anne Isine Bolstad, Leader of Section 
of Periodontics, phone +47 55 58 66 46, e-mail: Anne.Bolstad@iko.uib.no. 


Qualifications  
To be qualified as associate professor, one needs to have a relevant PhD-degree or 
equivalent.  
The applicants must have a background in dentistry, and he/she should be approved 
as a specialist in periodontology and must hold a certification as a Norwegian dentist 
when entering the position. Applicants with experience from dental implant treatment 
are encouraged to apply.  
 
The applicants must be able to document substantial clinical experience in 
periodontics, and clinical and theoretical teaching experience, in addition to scientific 
publications in periodontics.  
 
Applicants should have research leadership experience as well as experience in 
coordinating research activities and in strategic research planning. Candidates 
should be able to demonstrate strong interpersonal skills and the ability to work and 
communicate well with others in a team environment.  
 
The teaching language will normally be Norwegian.  
 
Basic teaching training is a requirement. The successful candidate will be offered 
appropriate training if this requirement has not been met before the appointment. 


 
We can offer  
A good and challenging international working environment in a faculty with an 
academic environment that is in the forefront nationally and internationally. 
Professional challenges with opportunities for personal development and skills 
development.  
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Salary  
For an associate professor the initial salary pay grade is 59-62 (code 1011/pay 
framework 24.3-24.6) on the government salary scale; at present NOK 500 300 - 528 
800 gross p.a. for a full time position; following ordinary meriting regulations. A 
pension contribute of 2 % will be deducted and deposited to the state pension 
scheme. In the case of highly qualified applicants a higher salary may be considered. 


Guidelines  
The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 
programmes in force at any time and to comply without additional remuneration with 
any amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, 
pension schemes and retirement age.  
 
Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation 
committee, several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules 
on equal opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic 
Positions will be applied.  
 
State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 
possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy 
objective to ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the 
recruitment of persons of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic 
backgrounds are therefore encouraged to apply for the position.  
 
The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting 
staff to scientific positions.  
 
Information about the applicant may be made public even though the applicant has 
requested not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if 
his/her request is not respected.  
 
The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the position at 
any time.  
 
Application  
How to apply for the position:  
 
Upload the following and send the application and CV via the link “Apply for this job” 
at this website: (If you send your application via e-mail to an individual, it will not be 
considered).  


• CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and 
other activities  


• scanned copies of your certificates  
• a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching 


qualifications  
• a complete list of scholarly works, with information about where these have 


been published  







• a list of works on which the committee should place special emphasis in its 
evaluation with information on where they have been published  


 
• the scholarly works, or parts of such works on which the committee 


should place special emphasis in its evaluation (max 10 for an associate 
professor)  


 
It is very important that each of the scholarly works on which the committee 
should place special emphasis, is attached in its entirety.  
 
The applications with attachments are sent electronically to the expert committee.  
 
Please note that the applications will be forwarded to the committee with the 
information and attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the 
applicant’s responsibility to make sure all relevant documentation is present.  
 
Reference is made to "Rules of procedure for appointments to chairs at the 
University of Bergen."  


If you send your application via e-mail to an individual, it will not be considered. 


 


Closing date for applications:  


 


 
 
  







Description of position  
Full-time permanent position as Associate Professor of Dentistry 
(Periodontics) at the Department of Clinical Dentistry  
 
A full-time permanent position as associate professor of dentistry (periodontics) is 
available at the Department of Clinical Dentistry, University of Bergen.  
 
The Faculty of Medicine and Dentistry at University of Bergen has five departments. 
At the Department of Clinical Dentistry the main activities are research, supervision at 
PhD-level, promotion of research news to the public, graduate training of dentists and 
dental hygienists and postgraduate training in dentistry.  
 
The Department of Clinical Dentistry has approximately 65 positions; 30 positions for 
scientific staff, approximately 15 PhD students and 15 persons in 
technical/administrative positions. The Department is located in Årstadveien 19/21.  
 
The position is connected to Section of Periodontics, with working obligations in 
agreement with the existing curriculum. The Section of Periodontics has 2.5 scientific 
positions, at present all are professors.  
 
The teaching duties at the Section include teaching of dental students and dental 
hygienists and postgraduate training of dentists. The Section of Periodontics has the 
responsibility for a 3-years program, qualifying for specialist authorization in 
periodontics. There currently are 4 students in the programme. Experience from 
dental implant treatment is an advantage. 


In the curriculum, cooperation between the different units is highlighted.  
 
The research activities at the Department are organized into research groups. The 
thematic areas of research are biomaterials, oral infections and inflammations, 
clinical dental research, and guided tissue regeneration. Applicants with research 
experience in periodontics will be preferred.  
 
The teaching language will normally be Norwegian. The position requires the ability 
to be able to teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within 
two years of his/her appointment. Norwegian courses will be offered.  
 
Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who 
does not have such competence at the time of his/her appointment will be offered 
training and will be required to produce evidence of such competence within one year 
of the date of appointment. This deadline is extended to two years for the successful 
applicant who does not master a Scandinavian language at the time of appointment.  
 
Responsibilities and duties  
Research-, teaching- (theoretical and clinical), supervision-, exam administration and 
administrative duties are mandatory according to existing regulations. The one 
employed will, in addition to teaching in periodontics, have teaching obligations in 
integrated teaching courses across units. 







Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of 
the normal duties of the position, the successful applicant may also be required to 
undertake teaching, supervision and work in connection with examinations in his or 
her particular field outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 
The University of Bergen emphasizes that teaching qualifications are to be given real 
weight in appointments to middle and top academic positions. Applicants must 
produce evidence of their own teaching qualifications. This can be done by 
submitting, for instance:  
 


• evidence of completed teaching training  
• evaluation reports of the applicant's teaching  
• overview over scope and level of teaching  
• overview over supervision of post-graduate and doctoral candidates  
• student awards received  
• own teaching publications  
• own teaching compendia and material  
• reports showing participation in projects related to the development of  
• teaching, such as alternative forms of teaching, supervision or teaching 


environments  
 
All applicants will be evaluated by an expert committee, and the employment board 
will make the decision based on this report from the committee, an eventual 
interview, trial lecture, and other relevant information as well as the strategy and 
priority of the institution. 


The best applicants should expect to be called in for an interview or to hold a lecture. 
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UNIVERSITETET I BERGEN 


DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


FAKULTETSSTYRET 


INNKALLES TIL MØTE 


Onsdag 9. september 2015 kl. 13.15 


Møtested: 


Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus, 


rom nr. 402-4 


I VEDTAKSSAKER 


Sak 65/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Sak 66/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 24.06.2015, vedl. 


Sak 67/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 63/15 på 


sirkulasjon, vedl.   


Sak 68/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, ekstraordinær fakultetsstyresak 64/15 på 


sirkulasjon, vedl.   







 


Sak 69/15 Fakultetsstyret 01.08.2015-31.07.2016 – Nye styremedlemmer fra 


gruppe B og D   
Saksforelegg av 25.08.2015, vedl. (ePhorte 13/8776)   


 


Sak 70/15 Forslag til møtedatoer i fakultetsstyret ved Det medisinsk-


odontologiske fakultet våren 2016  
Saksforelegg av 24.08.2015, vedl. (ePhorte 13/8776)   


 


Sak 71/15 Oppnevning av nye representanter til Tilsettingsrådet ved Det 


medisinsk-odontologiske fakultet  
Saksforelegg av 31.08.2015, vedl. (ePhorte 15/9690)    


 


Sak 72/15 Økonomirapport pr. juli 2015 
Saksforelegg av 28.08.2015, vedl. (ePhorte 14/5423)   


 


Sak 73/15 Budsjettforslag 2016 
Saksforelegg av 02.09.2015, vedl. (ePhorte 15/5771)     


 


Sak 74/15 Oppnevning av ny programsensor for ernæringsstudiene ved Det 


medisinsk-odontologiske fakultet  
  Saksforelegg av 24.08.2015, vedl. (ePhorte 07/15592)   


 


Sak 75/15 Utlysning – Førsteamanuensis i odontologi (periodonti) – Institutt 


for klinisk odontologi 
Saksforelegg av 24.08.2015, vedl. (ePhorte 15/8950)   


 


II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 02.09.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 02.09.2015, vedl. (ePhorte 15/280)      


  


V  EVENTUELT  
 


Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 


 


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


Gjert Bakkevold, telefon 55 58 61 97, e-post: gjert.bakkevold@uib.no 
 


31.08.2015/raho (ePhorte 15/279) 
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UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk - odontologiske fakultet 
 
  Styresak: 72/15 


Sak nr.:  2014/5423  Møte: 09.09.2015 


 
 
Økonomirapport pr. juli 2015 
 


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 90/14: Budsjett 2015 – prinsipper og status  
b) Fakultetsstyresak 98/14: Budsjett 2015 - forslag rammefordeling institutter og enheter  
c) Vedlegg: Notat - Økonomirapport pr juli 2015 MOF 
d) Vedlegg: Notat – Odontologisk universitetsklinikk 


 


 


Hva saken gjelder 
I denne saken legges resultatet for juli 2015 frem for fakultetsstyret. I vedlagte notat 
redegjøres det for detaljene i økonomisk status. 
 
Ved utgangen av juli har fakultetet et overskudd på 3,6 millioner kroner. Det er 1,8 millioner 
kroner lavere enn budsjettert og 5,8 millioner kroner lavere enn på samme tidspunkt i fjor.  
 
Likevel er det positive utviklingstrekk ved at kostnadene samlet sett er lavere enn budsjettert. 
Det er gledelig at den positive utviklingen fra før sommeren fortsetter. Så langt i år har vi 
gjennom stram kostnadsstyring og et moderat lønnsoppgjør klart å holde kostnadene nede. 
Det forventes at budsjettert underskudd på 11 millioner kroner reduseres til 6 millioner 
kroner. For å få til dette, er det nødvendig med stram kostnadskontroll også resten av året. 
 
Styringsmålet vårt er å spare inn for å dekke underskudd uten at kjerneaktivitetene forskning 
og utdanning påvirkes negativt. 


Vurdering 
Den samlede kostnadsutviklingen er positiv. Likevel er det utfordringer ved flere institutter 
Fakultetsledelsen følger opp instituttene som har underskudd og det arbeides med realistiske 
planer for budsjettbalanse for de enkelte enhetene. Et tiltak er å utsette tilsettinger. Alle 
utlysninger og tilsettinger, både faste og midlertidige, godkjennes av dekan. 
 
Fakultetet har fått aksept til å ikke nedbetale tidligere års underskudd inneværende år (11 
millioner kroner). Den positive resultatutviklingen så langt i år, indikerer at det er mulig å 
redusere det opparbeidede underskuddet noe. Å kunne redusere tidligere års underskudd, vil 
være en stor fordel siden vi nå vet at 2016 også vil bli et stramt år. 
 
Forventet underskudd er redusert fra 11 millioner kroner til 6 millioner kroner.  
 
Den eksterne aktiviteten, spesielt i prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, er fortsatt 
høy, og prognosen er økt til 232 millioner kroner (budsjettet er 227 millioner kroner). 
 
Til tross for relativt små avvik i grunnbevilgningen totalt sett, er økonomien ved flere av 
instituttene utfordrende. Det arbeides med tiltak for å sikre kontroll på økonomien og å 
utsette tiltak som ikke er nødvendig å gjennomføre inneværende år. 
 







Personalkostnadene er lavere enn budsjett (2,4%) og svakt høyere enn på samme tid i fjor 
(1,0%). Et moderat lønnsoppgjør er en viktig årsak til dette. I tillegg blir stillinger holdt ledige 
der det er mulig. Med over 500 årsverk i grunnbevilgningen, vil det alltid være endringer i 
bemanningen, og det forventes at det positive avviket på personalkostnadene vil øke noe 
videre utover i året. 
 
Odontologisk universitetsklinikk er den største enheten ved fakultetet. Virksomheten avviker 
også fra de andre enhetene. Formålet med klinikken er å gi studenter og spesialistkandidater 
nødvendig praksis på ulike typer pasienter. Finansiering av klinikken er annerledes enn for 
instituttene og over halvparten av inntektene er fra andre kilder enn grunnbevilgningen. 
Helsedirektoratet bidrar med 24 mkr (24%) for finansiering av spesialistutdanningen og 
kvalifiseringsprogrammet for tannleger fra land utenfor EU/EØS, mens pasientinntektene 
bidrar med  28 mkr (28%). Vedlagte notat beskriver Odontologisk universitetsklinikk mer i 
detalj. 
 
 


Forslag til vedtak: 


1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr juli 2015 til orientering.  


2. Fakultetsstyret tar status Odontologisk universitetsklinikk til orientering. 


 
Inger Hjeldnes Senneseth 
fung. fakultetsdirektør  
 


  
Ørjan Hauge 
fung. ass. fakultetsdirektør 


 
 
 
Vedlegg:  


1) Notat Økonomirapport pr juli 2015  
2) Notat Odontologisk Universitetsklinikk 


 
 
 
 
 
28.08.2015/ Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 
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Vedlegg til sak 72/2015: Økonomirapport pr juli 2015 
 
UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 


Økonomirapport pr. juli 2015 
Grunnbevilgningen (GB) 
Ved utgangen av juli måned viser regnskapet et overskudd på 3,6 millioner kroner. Det er 1,8 millioner 
kroner mindre enn budsjettert og 5,8 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor. Likevel er det mange 
positive tegn i økonomien som beskrives nedenfor. 
 
Tabell 1: Regnskap pr juli 2015 (tall i hele 1 000) 


 
 
Inntektene er 3,9 millioner kroner (1,1 %) lavere enn budsjettert. Avvikene skyldes lavere instituttinntekter, 
spesielt ved kjernefasilitetene, EVU (Etter- og Videreutdanning) og spesialistutdanningen. Instituttene 
forventer at inntektene ved årets slutt er som budsjettert. 
 
Per juli har det kjøpt utstyr og varer for 11,2 millioner kroner, som er 3,7 millioner kroner høyere enn 
budsjett. Det er i hovedsak større innkjøp av utstyr på kjernefasiliteter enn budsjettert så langt i år. Det 
forventes at investeringene vil ligge innenfor budsjett for året under ett. Store utstyrskjøp gir variasjoner 
mellom måneder. 
 
Lønnskostnadene per juli er 6,5 millioner kroner (2,4%) lavere enn budsjett. Et moderat lønnsoppgjør og 
stram styring av ansettelser har gitt en positiv effekt så langt i år. Rekrutteringsstillingene er budsjettert 
jevnt over året, mens antallet vil variere gjennom året og for disse stillingene forventer vi høyere 
lønnskostnader resten av året.  
 
Alle instituttene har positive lønnsavvik pr juli. Regnskapsført lønn pr august viser at trenden fra de 
foregående månedene fortsetter. Også fremover vil behov for å ansette i ledige stillinger og vikariater i 
grunnbevilgningen vurderes nøye og om mulig utsettes. 
 
Andre driftskostnader er 3,5 millioner kroner (9,3%) høyere enn budsjett. Generelt er det stram styring på 
driftskostnader. Avviket skyldes i hovedsak periodiseringsavvik og forventes redusert utover i året. 
 
Netto internhandel har et positivt avvik på 2,9 millioner kroner (7,4%). Internhandelen er sammensatt og 
inkluderer mange typer transaksjoner. Det positive avviket skyldes i hovedsak større dekningsbidrags-
inntekter fra BOA, samt at øremerkede midler i grunnbevilgningen til BOA-prosjekter ikke er benyttet pr nå. 
Samtidig er det et etterslep i fakturering fra kjernefasilitetene på til sammen 2,2 millioner kroner.  
 
Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 2,9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Årsaken er høyere 
avskrivninger enn investeringer så langt i år. 
 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett  Budsj hittil 
i år 


 Regn hittil 
i år  Avvik Avvik % Regnskap 


hittil i fjor
Endring 
siste år


Inntekter 648 308      355 611     351 663     -3 948        -1 % 345 814 2 %
Utstyr og varekjøp 28 191        7 518         11 206        -3 688        -49 % 7 167 -56 %
Lønn 490 715      264 957      258 501      6 457         2 % 255 831 -1 %
Andre driftskostn 74 148        38 371        41 930        -3 558        -9 % 37 850 -11 %
Internhandel 55 219        39 365        36 459        2 906         7 % 35 649 -2 %
Sum kostn 648 274      350 212     348 095     2 117         1 % 336 496       -3 %
Driftsresultat 34              5 399         3 568         -1 831        9 318           -62 %
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Bidrags- og oppdragsaktivitet 
Samlet er den eksterne aktiviteten 8,6 millioner kroner (6,7%) større enn budsjett og 24,6 millioner kroner  
(21,9%) høyere enn på samme tid i fjor. Økningen skyldes spesielt høyere aktivitet på NFR-prosjekt og 
under gruppen «andre bidragsytere». Prosjektene kommer raskere i gang enn det som var forventet både 
når det gjelder ansettelser og bruk av driftsmidler.  


Tabell 2: BOA pr juli 2015 (tall i hele 1 000) 


 
 
Oppdragsaktivitet: Aktiviteten 0,7 millioner kroner lavere enn budsjett, og 2,1 millioner lavere enn samme 
tid i fjor. Ett av to større prosjekt er i sluttfasen og det forventes lavere aktivitet også utover i året. 
 
Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten er 6,0 millioner høyere enn budsjettert og det er høy aktivitet på 
de fleste enhetene. Spesielt K2 har høy aktivitet, med 7,8 millioner kroner høyere aktivitet enn planlagt. 
Totalt ser det ut til at aktiviteten blir noe høyere enn budsjett i 2015. 
 
EU-prosjekter: Aktiviteten er 7,4 millioner kroner. Det er som budsjett og tilsvarende periode i fjor. Flere 
prosjekter er under avslutning, men det er også flere prosjekter som starter opp i høst. 
 
Annen bidragsaktivitet: Denne gruppen inneholder kategoriene Statlige (f. eks. Helsedirektoratet, 
helseforetakene), Organisasjoner, Gaver, Gaveforsterkning, Næringsliv/Privat, Stiftelser og Annet. Tabell 3 
viser aktiviteten spesifisert på disse kategoriene. Hittil i år er aktiviteten 3,4 millioner høyere enn 
budsjettert.  
 
Når det gjelder avvik mot budsjett, bør gruppen sees under ett. Det er noen periodiseringsavvik samt at 
prosjekter til dels er opprettet under andre grupper enn det som var forutsatt i budsjettet. 
 
Samlet er aktiviteten i denne gruppen 5,7 % høyere enn budsjett per juli. Vi forventer ikke store avvik ved 
årets slutt. 
 
 
Tabell 3: Annen bidragsaktivitet pr. juli 2015 (tall i 1 000 NOK) 


  


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett Budsj hittil 
i år


Regn hittil i 
år Avvik


Regnskap 
hittil i fjor


Endring 
siste år


Oppdragsaktivitet 6 822 3 531 2 861 -670 5 025 -2 164


NFR - bidragsaktivitet* 93 067 57 468 63 259 5 791 42 963 20 297        


EU - bidragsaktivitet 13 743 7 302 7 368 66 7 597 -229           


Annen bidragsaktivitet 113 368 60 146 63 579 3 433 56 843 6 736         
Sum BOA 227 000 128 447 137 068 8 621 112 427 24 641


Kilde Budsjett 
hittil i år


Regnskap 
hittil i år Avvik Årsbudsjett


Statlige 13 295 10 084 -3 211 23 109


Organisasjoner 537 709 172 729


Gaver 25 172 34 651 9 479 47 621


Gaveforsterkning 3 482 3 684 202 11 698


Næringsliv/privat 1 395 1 305 -90 2 537


Stiftelser 14 864 11 279 -3 584 25 321


Annet 1 401 1 867 466 2 353


Totalsum 60 146 63 579 3 433 113 368
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Overføringer BOA 
Beholdningen av innbetalte, ikke brukte midler i BOA er 103,3 millioner kroner. Det er en økning fra 
rapportering pr mai på 30,8 millioner kroner. Dette skyldes innbetaling fra NFR som ved forrige 
rapportering viste en minus på 13 millioner kroner.   
 
Tabell 4: Overføringer BOA per juli 2015 (tall i 1 000 NOK) 


 


  


Midler overført fra Innovest - fakultet 19 
Ved inngangen til 2015 hadde fakultetet 9,1 millioner kroner overført fra Innovest regnskapsført på fakultet 
19. Det er hittil i år brukt ca. 0,3 millioner kroner. Kostnadsbruken varierer og det er usikkert hvor mye som 
vil bli overført til 2016, men vi anslår ca. 8 millioner kroner. I tillegg vil det etter planen bli overført 
ytterligere 3,7 millioner kroner til UiB i 2015. Det er også mulig at noe midler skal overføres Helse Bergen. 
Midlene som ikke er overført ennå er ikke hensyntatt i prognosen. 
 
Tabell 5: Midler overført fra Innovest per juli 2015 


 
 


Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  
Budsjettet for 2015 er stramt, og i rammene for 2016 forventes det ytterligere innstramminger. Det er 
viktig for ledelsen på alle nivåer ved fakultetet å sette oss best mulig i stand til å møte de økonomiske 
utfordringer som ligger foran oss.  
 
Budsjettet for 2015 innebar innstramminger og det var derfor ikke realistisk å dekke inn underskudd fra 
tidligere år på 11 millioner kroner i årets drift. i vårt budsjett for 2015 er det derfor overføring av 
underskudd på 11 millioner kroner til senere år. Vi har likevel arbeidet for at vi skulle klare å redusere 
underskuddet, og etter avsluttet mairegnskap ble det rapportert en reduksjon i forventet overføring til 9,0 
millioner kroner. 
 
Etter avslutningen av regnskapet pr juli, har vi vurdert utviklingen på nytt. Det ser ut som de positive 
trendene fra tidligere måneder fortsetter og vi forventer totalt sett å dekke inn ytterligere av det 
opparbeidede underskuddet, særlig på grunn av lavere lønnskostnader enn forventet. 
 
Vi justerer prognosen til overføring av underskudd på totalt 6 millioner kroner i grunnbevilgningen.  
 


Finansieringskilde Prosjektnavn: jul.2015
1. Oppdragsaktivitet 2 601         
2. NFR - bidragsaktivitet 15 242        
3. EU - bidragsaktivitet 1 751         
4. Annen bidragsaktivitet 219995 PA - Statlige 11 806        


299995 PA - Kommunale og fylkeskommunale -93             
399995 PA - Organisasjoner 913            
469994 PA - Gaveforsterkning 23 056        
469995 PA - Gaver 43 323        
499995 PA - Næringsliv/privat 3 045         
599995 PA - Stiftelser -229           
699995 PA - Annet utland 1 863         


Totalt 4. Annen bidragsaktivitet 83 684        
Totalsum 103 278      


I/K


 Hittil i år - 
budsjett


 Hittil i år - 
regnskap


 Hittil i år - 
avvik  Årsbudsjett


Innt. -             -99             99              -             
Kostn. 2 387         433            1 954         1 090         
Overf. -9 089        -9 090        0                -1 090        
Resultat -6 703        -8 755        2 053         -             
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Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 
Målsetningen for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Det har vært en større økning i 
NFR-aktiviteten enn planlagt siden mai-rapporteringen, ellers kun mindre endringer.  
Prognosen økes til 232 millioner kroner, med høyere forventet NFR-aktivitet: 


• Oppdrag: 6,8 millioner kroner 
• NFR: 98 millioner kroner 
• EU: 13,7 millioner kroner 
• Andre: 113,5 millioner kroner fordelt på: 


o  Statlige: 21,2 millioner kroner 
o Organisasjoner: 0,7 millioner kroner 
o Gaver: 52,0 millioner kroner 
o Gaveforsterkning: 11,7 millioner kroner 
o Næringsliv/privat: 2,5 millioner kroner 
o Stiftelser: 23,0 millioner kroner 
o Annet: 2,4 millioner kroner 


 
Det forventes overføringer knyttet til ekstern aktivitet i størrelsesorden 90 – 100 millioner. 


Fakultet 19 
Vi fastholder vår prognose om at 8 millioner kroner overføres til 2016.  
 
 
19.08.2015 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 







Vedlegg til sak 72/2015: Økonomirapport pr juli 2015 


Odontologisk universitetsklinikk 


Virksomhet 
Odontologisk universitetsklinikk (OUK) ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) utfører 
undervisning innen diagnostikk, behandling og forebygging av sykdommer og skader i tenner, 
munnhule og kjever. Klinikken var tidligere en integrert del av Det odontologiske fakultet, 
men ble ved sammenslåingen av Det odontologiske fakultet og Det medisinske fakultet i 2008 
økonomisk skilt ut som en egen enhet. I praksis er IKO og OUK i stor grad integrert, deler 
lokaler og mange ressurser, og mange av de ansatte jobber både ved IKO og OUK. Det er 
derfor vanskelig å se OUK helt atskilt fra IKO. 


Universitetsklinikken innehar klinisk spisskompetanse og består av to hoveddeler; 
studentklinikken og spesialistklinikken. For pasientene innebærer dette et behandlingstilbud 
med muligheter for tverrfaglig samarbeid mellom flere fagområder.  


Behandlingen ved OUK utføres av studenter og spesialistkandidater under veiledning og 
inngår i utdanningen av tannleger, tannpleiere og spesialister der obligatorisk praksis utgjør en 
stor del av utdanningen. Spesialistutdanningen og Kvalifiseringsprogrammet er delvis 
finansiert av Helsedirektoratet (mer om dette nedenfor).  


Størrelse 
Målt i budsjettramme i grunnbevilgningen er Odontologisk universitetsklinikk den største 
enheten ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Budsjettrammen for 2015 er på 98 
millioner kroner.  


Figur 1: Budsjettramme GB 2015 (tall i mill. kr) 


 
 


Figur 2: Antall årsverk i GB per mai 2015 


 
 


Også målt i antall årsverk i grunnbevilgningen1 er OUK den største enheten ved fakultetet. I 
mai 2015 var det 121,7 årsverk ved klinikken. 


Klinikken har 159 tannlegestoler i drift på klinikken i Nytt Odontologibygg (NOB), fordelt på 
9 kliniske seksjoner. I tillegg er det 12 tannlegestoler ved Kvalifiseringsklinikken i 
Årstadveien 21. På en gjennomsnittlig dag betjener OUK 400 pasienter.  


                                                           
1 Vi ser bort fra rekrutteringsstillinger, da disse formelt er ansatt ved fakultetet, ikke på instituttene. 







Særtrekk 
OUK skiller seg fra annen virksomhet ved fakultetet og UiB ved at klinikken utfører 
tannhelsetjenester som del av utdanningen. Dette krever tilpasninger i administrasjonen og 
bemanningen ved enheten. 


Inntekter 
Pasientinntekter og bevilgning fra Helsedirektoratet utgjør hhv. kr 28 millioner kroner og 24 
millioner kroner av budsjettrammen til OUK. Dette gjør at klinikkens inntektsfordeling skiller 
seg fra instituttene ved MOF, der inntektene i all hovedsak kommer fra grunnbevilgningen fra 
Kunnskapsdepartementet. Se figurer nedenfor. 


Figur 3: Inntektsfordeling OUK (tall i millioner kroner) 


 
 


Figur 4: Innt.ford. instituttene MOF (tall i mill. kr) 


 


Tildelingen fra Helsedirektoratet er støtte til spesialistutdanningen og kvalifiserings-
programmet, et utdanningsprogram på 3 semestre for tannleger fra land utenfor EU/EØS for 
godkjenning til å praktisere i Norge. Disse midlene må søkes om fra år til år, og størrelsen på 
bevilgningen avhenger av antall kandidater OUK har i programmene.  


Pasientinntektene er inntekter fra behandling ved studentklinikken og spesialistklinikken, og 
dette er både betaling direkte fra pasientene og refusjoner fra HELFO. 


53 % av budsjettrammen til OUK er basert på inntekter som ikke er en tildeling fra 
Kunnskapsdepartementet. Dette gir større usikkerhet på inntektssiden enn hva som er tilfellet 
ved instituttene. 


Kostnader 
Også på kostnadssiden skiller OUK seg noe fra de øvrige enhetene ved MOF. Mens ca. 90 % 
av budsjettrammene ved instituttene ved MOF går til lønnskostnader, er dette tallet bare 70 % 
ved klinikken. Klinikken har varekostnader, som ikke er vanlig ved andre UiB-enheter. Disse 
utgjør 6,3 millioner kroner av budsjettet til klinikken. OUK har også relativt høye 
driftskostnader (12,9 millioner kroner), som bl.a. skyldes renhold/sterilisering av tøy og 
utstyr, samt kjøp av tanntekniske tjenester (støping av kunstige tenner o.l.). 







Figur 5: Kostnadsfordeling OUK (tall i millioner kroner) 


 


Bemanning 
Med sine 121,7 årsverk er OUK den enheten ved MOF med størst bemanning i 
grunnbevilgningen. Klinikkvirksomheten og studieplanen stiller krav til bemanningen av 
tannleger, klinikk- og tannhelsesekretærer og annet klinikkpersonell.  


Fordelingen av årsverk mellom administrative, tekniske og vitenskapelige stillinger er 
annerledes ved OUK sammenlignet med instituttene. Stillingene i grunnbevilgningen ved 
OUK fordeler seg slik:  


• 65,3 årsverk (54 %) tekniske, 49,1 er tannpleiere eller tannhelse-/klinikksekretærer. 
• 46,5 årsverk (38 %) vitenskapelige, hvorav 32,6 er tannlegestillinger 
• 10 årsverk (8 %) administrative, hvorav 5,5 er sykepleiere.  


OUK har en høyere andel tekniske stillinger enn instituttene, og en lavere andel 
administrative stillinger. Se figurer nedenfor. 


Figur 6: Fordeling ant. årsverk på typer stilling per enhet 


 


Figur 7: Prosent av årsverk per type stilling per enhet 


 
 


Pasienter 
Pasientene er sentrale i OUKs virksomhet. På en driftsdag er opptil 400 pasienter innom 
klinikken, og i 2014 hadde klinikken om lag 52 000 konsultasjoner. Pasientene betaler for 
behandlingen enten på bankterminaler eller via faktura. Dette, samt alle opplysninger om 
pasientene (journal m.m), håndteres i pasientsystemet OPUS. Inntektene fra 
pasientbehandlingen regnskapsføres månedlig. Disse inntektene er usikre i forhold til de 







tildelte inntektene fra KD både fordi de avhenger av aktivitetsnivået på klinikken og fordi 
pasientene ikke alltid betaler.  


Varelager, materialkontor og husøkonom 
Den daglige driften krever forbruksmaterialer og -utstyr.. Kostnadene for utstyr og materialer 
fordeles per seksjon i henhold til forbruk. Innkjøp av forbruksmaterialer kostnadsføres 
løpende, og hvert halvår gjøres det varetelling. Ved varetelling blir den regnskapsførte 
kostnaden justert tilsvarende. Dette er en type justering som ikke gjøres ved noen andre 
enheter ved UiB, og på grunn av dette kan varekostnaden i en periode uten varetelling være 
kunstig høy. 


Samhandling med fylkeskommunal tannhelsetjeneste 
Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i Bergen, Tannhelsetjenestens Kompetansesenter 
Vest avd. Hordaland (TK-Vest), leier lokaler og utstyr av OUK og benytter seg av OUKs 
infrastruktur. TK-Vest behandler barn og ungdom, og henviser ved behov pasienter til 
spesialistklinikken ved OUK. Samarbeidet mellom TK-Vest og OUK reguleres av en 
samarbeidsavtale som årlig fornyes og oppdateres.  


Økonomiske utfordringer 
OUK har en anstrengt økonomisk situasjon. Ved starten av 2015 hadde klinikken et 
underskudd fra tidligere år på 3,6 millioner kroner, som ble planlagt dekket inn i løpet av året. 
I rapporteringen per juli melder IKO/OUK at de ikke vil klare å redusere underskuddet i 
klinikken i 2015. 


Klinikkens mulighet til å kutte kostnader begrenses av kravene som studieplan stiller til 
bemanningen. Klinikkens 9 seksjoner har sine respektive kostnadsbudsjett, og får rapport om 
forbruk 3 ganger i året.  


Per juli 2015 er pasientinntektene i spesialistutdanningen ca. 1 million kroner lavere enn 
budsjett, mens kostnadene bare er ca. 400 000 lavere. Pasientinntektene i klinikken for øvrig 
er som budsjettert, men kostnadene er ca. 2 millioner kroner høyere. Klinikken er avhengig av 
at pasientinntektene er høye nok i forhold til kostnadene.  


Utvikling og tiltak – nylig og fremover 
Administrasjonen av OUK og IKO er under stadig utvikling og forbedring. Dette har ført til at 
klinikken nå har bedre oversikt over driften ved klinikken enn tidligere. De økonomiske 
utfordringene OUK nå står overfor er ikke nye, de har bare blitt mer synlige som følge av 
administrativ kvalitetsutvikling ved IKO/OUK.  


Samarbeidet med TK-Vest har blitt grundig gjennomgått, og en ny avtale er framforhandlet. 
Denne regulerer blant annet betalingen som OUK skal motta for tjenestene og infrastrukturen 
TK-Vest benytter seg av, og forplikter TK-Vest til å forsyne OUK med pasienter. Avtalen 
gjennomgås og fornyes hvert år.  


Mange av de ansatte ved klinikken har delte stillinger. Som et eksempel kan en professor ha 
en 50 % undervisningsstilling ved IKO og en 50 % stilling ved OUK, der halvparten av tiden 







skal være i spesialistklinikken. Det har blitt gjort et omfattende arbeid med regnskapsføringen 
av stillingene ved klinikken, for å sikre at lønnskostnadene blir belastet riktig del av driften.   


Økonomien i spesialistklinikken har vært uoversiktlig pga. kombinasjonen av finansiering fra 
pasientinntekter og midler fra Helsedirektoratet, som gjorde at aktiviteten ble regnskapsført 
som en kombinasjon av transaksjoner i grunnbevilgningen og eksternfinansiert aktivitet. 
Finansieringen av spesialistutdanningen er bedret noe, men programmet er fortsatt 
underfinansiert. Fra 2014 føres all aktiviteten i spesialistklinikken på et 
grunnbevilgningsprosjekt, noe som gjør det mye lettere å holde oversikt over økonomien.  


Bemanningsplanen skal gjennomgås for å finne muligheter for innsparing på 
lønnskostnadene. Studieplanen skal på sikt også gjennomgås og oppdateres, og det vil bli 
vurdert endringer for å gjøre utdanningen mindre personellintensiv..  


Klinikken har gått til anskaffelse av bestillingssystem for varer og materialer, slik at 
seksjonene selv utfører bestillingene. Dette vil synliggjøre materialkostnadene for seksjonene, 
og gjøre det lettere å følge opp kostnadene.  


SMS-varslingssystem har nylig blitt innført for å sørge for at pasienter møter til timene, og det 
arbeides for å forbedre rutinene i OPUS for å sikre riktige journalføringer og inntekter. 
Mulighetene for selvbetjente betalingsautomater har blitt undersøkt, men OPUS støtter p.t. 
ikke dette. Pasienter betaler nå på bankterminaler ved seksjonene, men betalingene skal flyttes 
til resepsjonen, for å redusere det administrative arbeidet på seksjonene.  


Den nåværende organisasjonsstrukturen for klinikken ble innført i 2012 og skal evalueres i 
2015. Evalueringen vil kunne gi innspill på videre utvikling av klinikken.  





		Vedlegg 1 - Notat Økonomirapport pr pr juli 2015

		Vedlegg 2 - Notat Odontologisk Universitetsklinikk (OUK)






 


 


UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST – PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 24. juni 2015 kl. 13.30 


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


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


Professor Eyvind Rødahl  
    Professor Gunnar Mellgren  
    Professor Frits Alan Thorsen (vara)  
     
Gruppe B  Postdoktor Simon E. Nitter Dankel (vara)   
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
     
Gruppe D    Student Eivind Valestrand 
 
Eksternt medlem   Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF  
 
 
Meldt forfall:  Professor Helga Birgitte Salvesen (gruppe A) 


Stipendiat Hilde Marie Engjom (gruppe B)  
Student Sarah Marie Vie Furevik (gruppe D)  
 
 


***************************************************************************** 
 
Prodekan Professor Robert Bjerknes  
 
Administrasjonen  Fung. fakultetsdirektør Inger Hjeldnes Senneseth  
    Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard (observatør)  


Seksjonssjef Ørjan Hauge  
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m sak 58/15)  
Seniorkonsulent Eldbjørg Sanden Søvik (f.o.m. sak 58/15 t.o.m. 
orienteringssak d) )  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)  
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I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 52/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 


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


 
Sak 53/15 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 27.05.2015 - unntatt offentlighet  
Protokollen ble godkjent.  
 


Sak 54/15  Feriefullmakt sommer 2015  
 Saksforelegg av 03.06.2015 (ePhorte 13/8776)   
 
Vedtak:  
1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å fatte vedtak i saker som ikke kan 


utsettes til fakultetsstyrets møte i september og i saker som normalt 
behandles i tilsettingsrådet. 


2. Saker tatt på fullmakt vil bli lagt frem som fullmaktsaker i neste 
fakultetsstyremøte. 


  
Sak 55/15 Økonomirapport pr. mai 2015 


Saksforelegg av 12.06.2015 (ePhorte 14/5423)     
 
Vedtak:   
1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mai 2015 til orientering. 
2. Fakultetsstyret tar status instituttene til orientering. 


 
Sak 56/15 Budsjett 2016 – Økonomiske rammer og prioriteringer 


Saksforelegg av 17.06.2015 (ePhorte 15/5771)   
 


Vedtak:   
1. Fakultetsstyret tar premissene om forventede stramme økonomiske 


rammer for budsjett 2016 til orientering.  
 
Sak 57/15 Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse i medisin 
  Saksforelegg av 16.06.2015 (ePhorte 15/6943)    
 


Vedtak:   
Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, vedtar 
nye normer for vurdering av professorkompetanse i medisin, slik som fremmet 
av Det nasjonale dekanmøtet i medisin juni 2015. Normene skal gjelde med 
virkning fra 1. oktober 2015. 


 
Sak 58/15 Utlysning – Førsteamanuensis (40 % vikariat) i odontologi (endodonti) – 


Institutt for klinisk odontologi  
Saksforelegg av 01.06.2015 (ePhorte 15/6052)    
 
Vedtak:   
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om 


utlysning og stillingsomtale for vikariatet som førsteamanuensis (40 %) i 
odontologi (endodonti). En forutsetter at Institutt for klinisk odontologi har 
budsjettmessig dekning for vikariatet innenfor egen budsjettramme.  
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2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard 
for utlysning/stillingsomtale.  


 
Sak 59/15 Forlengelse av stilling – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 11.06.2015 (ePhorte 15/6599)     


 
Vedtak:   


  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 60/15 Tilsetting – Førsteamanuensis i cellebiologi og molekylærbiologi – 


Institutt for biomedisin – Unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 05.06.2015 (ePhorte 14/10069)    
Gunnar Mellgren (gruppe A) deltok ikke i behandlingen av saken grunnet 
inhabilitet. Frits Alan Thorsen (gruppe A) deltok ikke i behandlingen av saken 
grunnet deltakelse i innstillingskomite på instituttet.  
 
Vedtak:   


  Unntatt offentlighet.  
 
Sak 61/15 Tilsetting – Professor/førsteamanuensis i odontologi (kjeve- og 


ansiktsradiologi) – Institutt for klinisk odontologi – Unntatt offentlighet, 
jf. offl. § 25, 1. ledd  
Saksforelegg av 27.05.2015 (ePhorte 14/8932)   
 
Vedtak:   


  Unntatt offentlighet.  
  


Sak 62/15 Bedømmelse av avhandling for ph.d.-graden – unntatt offentlighet, jf. 
offl. § 13, 1. ledd   
Saksforelegg av 02.06.2015 (ePhorte 11/7089)  
 
Vedtak:   


  Unntatt offentlighet.  
  


II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   
Fullmaktssakene ble tatt til orientering.  


 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Referat - Utvidet studieledelse – møte 07. 05.2015, vedl.  
b) Årshjul for fakultetsstyret vår 2015, vedl.  
c) Tildelinger fra fond og legater tilknyttet Universitetet i Bergen, vedl.  
d) Saksgang - Fellesutlysing stipendiat- og postdoktorstillingar (ePhorte 


15/1761), vedl. 
e) Nyhetsbrev – ny studieplan i medisin – mai 2015, vedl.  
f) Opprettelse av Senter for ernæring (ePhorte 15/6734), vedl. 
g) Dekanen orienterer: 


Åpning av det nye medisinstudiet med festarrangement i Håkonshallen  
onsdag 12. august kl.17.30 -19.00. 


 
IV   EVENTUELT  
  Intet.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 14.50.  
24.06.2015/raho   



http://www.uib.no/mofa/66684/nyhetsbrev
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
   
 
Arkivkode:   Fak.sak: 69/15 


Sak nr.:  2013/8776  Møte: 09.09.2014 


 
 
 
 
FAKULTETSSTYRET 01.08.2015 - 31.07.2016 – NYE STYREMEDLEMMER FRA 
GRUPPE B OG D 
 
Fakultetsstyrets sammensetning – gruppe B og D 
Styrets sammensetning reguleres av «Regler for fakultetsorganene» fastsatt av 
universitetsstyret den 18.06.2009. Dekan er leder av fakultetsstyret med prodekan som 
stedfortreder. Det skal gjennomføres valg hvert år for gruppe B og D til fakultetsstyre og 
instituttråd. Valgene er hjemlet i universitetets valgreglement.  
 
Gruppe  Antall Funksjonsperiode 
Gruppe B Midlertidig tilsatte i undervisnings og 


forskerstilling 
1 + 3 vara 1 år –  


01.08.2015 – 31.07.2016 
Gruppe D Studenter (velges i valgforsamling 


v/MOSU) 
2 + 4 vara 1 år –  


01.08.2015 – 31.07.2016 
 
Det ble gjennomført valg i gruppe B til fakultetsstyret i perioden 22. – 28.05.2015.  
I gruppe B inngår bl.a. midlertidige stillinger i kategoriene stipendiater, postdoktorer 
og forskere. 
 
Gruppe D (studentene) har gjennomført valg i valgforsamling (§ 7.3 og 8.2 i UiB’s 
valgreglement). 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg 
(MOSU) som er valgforsamlingen og gjennomfører valgmøte.  
 
I perioden 01.08.2015 – 31.07.2016 er gruppe B og D representert i fakultetsstyret 
ved: 
 
Medlemmer      Varamedlemmer 
Midlertidig vitenskapelig tilsatte: 
Maria Teresa Bezem    1. Siri Flagestad Kvalheim 
       2. Hilde Marie Engjom 


3. Jørn Skavland 
 
Studenter:      Personlige varamedlemmer 
Tharsicah Pararajasingham (odontologi)  Martha R Jacobsen (odontologi)  
Eivind Valestrand (medisin)   Anna Ovedie Ellevset (medisin) 
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Endring i fakultetsstyrets sammensetning – gruppe A 
I forbindelse med at styremedlem Eyvind Rødahl ble oppnevnt som prodekan ved 
fakultetet fra 01.07.2015 (sak 42/15) erstatter Trond Riise (2. varamedlem) Rødahl 
som fast medlem i fakultetsstyret fra samme dato. 
 
Styrehonorar 
Etter innarbeidet praksis gis det godtgjørelse til studentene for de fakultetsstyre-
møtene de deltar på. Godtgjørelsen er per time etter statens lønnstabell C, ltr. 19. 
Det gis ikke styrehonorar til styremedlemmer i gruppe A, B og C, og eksternt 
styremedlem.  
 
Instituttrådene 
Institutt for biomedisin og Institutt for klinisk odontologi gjennomførte elektroniske 
valg for gruppe B i perioden 07. - 12.05.2015. Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 gjennomførte valgene i 
valgforsamling (med instituttrådene som valgforsamling). 
Studentrepresentanter til instituttrådene ble valgt med MOSU som valgforsamling. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Styret tar valgene i gruppe B og D til orientering. 
2. Styret tar endringen i fakultetsstyrets sammensetning i gruppe A til orientering.  


 
 
Vedlegg: 


- Vedlegg 1: Valgprotokoll – valg gruppe B til fakultetsstyret 
- Vedlegg 2: Sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd 2015-16 


 
 
 
Inger Hjeldnes Senneseth 
Fungerende fakultetsdirektør 
        Gjert Bakkevold 
        Rådgiver/sekretær valgstyret 
 
25.08.2015/GJB  















Sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) for perioden august 2015 – juli 2016 


 
Faste medlemmer 


GRUPPE Fakultetsstyret IBM IKO K1 K2 IGS 
Leder Nina Langeland Rolf Reed  Anne N Åstrøm Nils Erik Gilhus Per Bakke Rolv Terje Lie 
Gruppe A Helga B Salvesen Stein O Døskeland Kristin Klock Anders Molven Gunnar Mellgren Astrid Blystad 
 Gunnar Mellgren Marion K Gullberg Trond Inge Berge Lars B Engesæter Henning Lygre Målfrid Råheim 
 Trond Riise Linda Elin B Stuhr Nils Roar Gjerdet Christina Brudvik Silke Appel Bjarne Robberstad 
  Karl Johan Tronstad Marit Øilo   Bernt Lindtjørn 
   Ingrid Slinde    
Gruppe B Maria Teresa 


Bezem 
Lars Skjærven Dagmar Fosså 


Bunæs 
Tilo Wolf Eichler Kurt Hanevik Siri Waage 


Gruppe C Janne Molnes Sissel Vik Berge Anita H Samuelsen May Britt Kalvenes Marianne Enger Kjell Rune Sæle 
Gruppe D Tharsicah 


Pararajasingham 
(odontologi) 


Linn Andersen 
Rosenberg (master) 


Tharsicah 
Pararajasingham 
(odontologi) 


Ida Serine Strindmo 
(ernæring) 


Andrea Melberg 
(medisin) 


Kathrine Nyhus 
(medisin) 


 Eivind Valestrand 
(medisin) 


 Emal Mangal 
(odontologi) 


Tor-Arne Hegvik 
(medisin) 


André Huy Luong 
(farmasi) 


Stein Erik Fæø 
(master i helsefag) 


Ekstern Baard-Christian 
Scheem 


     


 
Forkortelser: 
 
Gruppe A = Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert) 
Gruppe B = Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling (velges for en periode på 1 år) 
Gruppe C = Teknisk og administrativt tilsatte 
Gruppe D = Studenter (velges for en periode på 1 år) 
 
IBM = Institutt for biomedisin 
IKO = Institutt for klinisk odontologi 
K1 = Klinisk institutt 1 
K2 = Klinisk institutt 2 
IGS = Institutt for global helse og samfunnsmedisin







Sammensetning av fakultetsstyre og instituttråd ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) for perioden august 2015 – juli 2016 


 
Varamedlemmer 
 
GRUPPE Fakultetsstyret IBM IKO K1 K2 IGS 
Gruppe A Thorkild Tylleskär Espen Hartveit Inge Fristad Anne B Guttormsen Atle Brun Grethe Tell 
 Linda Elin B Stuhr Clive Bramham Marit Midtbø Kathrine Skarstein Audun Nerland Esperanza Diaz 
 Frits Alan Thorsen Margareth L Veruki Harald Nesse Lars Bø Bjørn Tore Gjertsen Edvin Schei 
  Arne Tjølsen Tom Paulseth Anders Lund Olav Dahl Tone Bjørge 
  Anni Vedeler Mihaela R Cimpan  Einar Thorsen Jan Magnus Bjordal 
  Frode Berven Asgeir Bårdsen    
   Torgils Lægreid    
Gruppe B Siri F Kvalheim Caroline Schmid Ferda Gülcan Kjersti Power Piotr Mydel Kristine Onarheim 
 Hilde Marie Engjom Agnete Engelsen Ying Xue  Ingvild Haaland Esperance Abotnes 
 Jørn Skavland Gro Røsland Shaza Bushra Idris  Therese H Røst Mette Tollånes 
Gruppe C Erlend Nåmdal Bård Sværi Ragnhild Furuberg Håvard Hoel Aass Siv Johnsen Kirsti A Nordstrand 
 Håvard Hoel Aass Bianca Nygård Gro Stenerud Marianne Myhren Kate Frøland Randi May Oen 
  Ming Ying Unni Lange Hanne L Nakkestad Hilda E Andersen Mona K Aaslund 
Gruppe D Martha R Jacobsen 


(odontologi) 
Mia Ankerud 
(master) 


Ida Kjeseth 
(odontologi) 


Maria Emhjellen 
Paulsen (medisin) 


Lene Røgelstad 
(farmasi) 


Maria Emhjellen 
Paulsen (medisin) 


 Anna Ovedie 
Ellevset (medisin) 


 Ellen Thea Gjelseth 
(odontologi) 


  Elizabeth Osen 
(master i helsefag) 


Ekstern Alf Henrik 
Andreassen 


     


 


Forkortelser: 


FMB = Fagutvalg for medisinsk biologi 
MFU = Medisinsk fagutvalg 
FFU = Farmasøytisk fagutvalg 





		Vedlegg 1 - Valgprotokoll - valg gruppe B til fakultetsstyret
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