
UNIVERSITETET I BERGEN 

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

 

REFERAT FRA MØTE I INFORMASJONS- OG DRØFTINGSUTVALGET (IDU) 

 

Tirsdag 08.september 2020 

kl. 12.30 i ZOOM. 

Til stede: 

Parat Irene Heggstad 

Akademikerne Kjetil Heitmann  

Forskerforbundet  Guttorm Alendal 

NTL  Ole Tumyr  

Unni Lange Buanes 

HVO (observatør)  Ann-Elise Olderbakk Jordal 

For arbeidsgiver Elisabeth Müller Lysebo 

Referent Niki Bashir 

 

I tillegg møtte: Seksjonsleder økonomi Trine Gravdal Lie, assisterende 

fakultetsdirektør Kristine Breivik 

 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakslisten ble godkjent. 

Oppfordring om å bruke Teams for alle dokumenter til IDU. 

 

II. Referat fra møtet 13.06.2030 

Godkjent med de endringene som ligger. 

 

INFORMASJON 

35. HMS-status og avvik (koronastatus) 

(Fakultetsstyresak III) 

Fakultetsdirektør ga en orientering. 

Omtalte GEO-avviket knyttet til flussyre. Er nå lukket uten at det fikk konsekvenser. 



Viste utfordringene med dobbel innmelding (Lydia og avvikssystemet, systemene snakker ikke 

sammen.) 

 

Aktivt smittevernsteam på fakultetet, med jevnlige møter. Rutinene oppdateres stadig. 

På undervisningssiden har det vært utfordringer knyttet til utstyret i undervisningsrommene, har 

gitt en krevende situasjon for underviserne. De store undervisningsrommene ble lukket i 3 dager 

for å få rettet feilene som var oppstått. 

 

Kommentarer fra IDU:  

Veldig fokus på studentene, er det gjort noe ovenfor de ansatte? 

Må omstille på veldig knappe marginer, gir en usikkerhet for de vitenskapelige ansatte 

og ekstraarbeid som ofte går utover forskningstiden. Hjemmekontor er også en 

utfordring for noen. Hva gjør vi hvis denne situasjonen fortsetter også til våren? Hva 

gjøres knyttet til rettighetsspørsmålene vedrørende opptak av forelesninger? 

Svar fra fakultetsdirektøren: 

Oppfordres nå til å forsøke å skaffe avlastning, men det er jo ikke lett å avlaste hovedforeleser. 

Fra forhandlingsutvalget: Ses nå på spørsmålene knyttet til hjemmekontor. Nødvendig at regler 

og retningslinjer kommer på plass. Kommer snarlig i FU. 

Rettighetsspørsmålet diskuteres også i forhandlingsutvalget, har ikke fått tilbakemelding derfra 

enda. 

Felles forståelse for at dugnaden ikke kan fortsette på ubestemt tid – vi må bruke mer ressurser 

for eksempel inn mot undervisning. 

 

Kommentar knyttet til felles toaletter og manglende avstand i kantinen 

Svar: Egen adferd det viktige, alle må følge smittevernsrådene. Gjeninnført kortlås 

 

Status for merking av heisene 

Svar: Avventer EIA. 

 

36. Rekneskapsrapport per august – ettersendes  

(Fakultetsstyresak b) 

Seksjonsleder økonomi ga en orientering: 

August-tallene ikke klare, store usikkerheter knyttet til koronasituasjonen. 



Inntektstap knyttet til lavere aktivitet på BOA. 

Prognosen ble i juli endret til positiv overføring på 10 mill: Vi bruker mindre penger, lavere 

aktivitet, tregere investeringer. 

Jobbes hardt med tallene for august – men trenden med lavt forbruk videreføres. Usikkert om vi 

vil endre prognosen. 

 

37. SAKEN UTGÅR 

 

38. Evaluering av økonomienheten  

(Orienteringssaker d) 

 

Ass. fakultetsdirektør ga en orientering – kort referat av dette 

(Presentasjonen er lagt ut i Teams) 

 

Kommentar fra HVO 

Fornøyd med at undersøkelsen er gjennomført, og med at gjennomgående er 

tilbakemeldinger som forventet. Glad for at det er en konkret aksjonspunktliste. 

 

Burde ikke også prosjektlederne vært intervjuet? 

 

39. Opptak og mottak av nye studenter (muntlig orientering) 

(Orienteringssaker e) 

 

Fakultetsdirektøren ga en orientering.  

Produksjon i vår: Vekst fra 1068 til 1096 årsenheter, i forhold til våren i fjor. 

Søkertallene gikk fra 1029 – 1553, har aldri hatt så høyt søkertall. Flere årsaker, men også 

rekrutteringskampanjen har vært viktig for å skape denne veksten. 

Møtt-tallene oppgang fra 714 til 967 i høst. Mål at de skal få et godt tilbud på campus – 

formidabel innsats lagt ned. 

Om smittesporingsarbeid. 

Gjennomføring, eksamen, fuskesaker er hovedutfordringer i høst 

  



 

DRØFTING 

 

40A. Budsjettforslag 2021 

(Strategiske vedtakssaker 38A) 

Fakultetsdirektøren ga en innledende orientering. Seksjonsleder for økonomi supplerte med en 

gjennomgang av hovedlinjene i budsjettforslaget (presentasjonen blir lagt ut i Teams). 

Momenter fra diskusjonen: 

De strategiske kuttene til instituttene ligger der stadig, Forskerforbundet er kritisk til 

dette. Ressursen knyttet til korona, ikke gjort konkret avsetning. Bortfall av rammekutt 

kunne bidradd til det, det er tross alt instituttene som står i første linje i den krevende 

undervisningssituasjonen vi står inne i.Jfr også kommentarene under sak 35.  

40B. Budsjettforslag 2021 for UiB Klima og energiomstilling og UiB Marin (kun orientering) 

(Strategiske vedtakssaker 38B) 

 

41. Ansettelsesutvalget for fast vitenskapelige stillinger – justering av mandat 

(Strategiske vedtakssaker 39) 

Fakultetsdirektøren ga en orientering, gjelder opprykksaker og midtveisevaluering for 

innstegsstillinger. 

 

EVENTUELT  

Ingen saker. 
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Elisabeth Müller Lysebo 

fakultetsdirektør 

 

 


