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INFORMASJON 

18. HMS-status og avvik 
 Årsrapport for lokalt HMS-arbeid 2019 – tilbakemelding 
 (Fakultetsstyresak III) 

Fak. direktør ga en kort orientering om status og avvik. 
8 nye avvik i perioden. Det digitale møtet hvor uvedkommende la inn grove bilder under sending 

ble diskutert.  

Spørsmål fra IDU:  

• Har UiB noe ansvar for oppfølging av deltagere som blir utsatt for uvedkommende og 

grovt materiale på digitale møter?  Hva kan arrangøren av møtet gjøre i slike tilfeller? 

De ulike digitale plattformene blir og skal risikovurderes. Ved hendelser skal møtet 

kuttes og IT-avdelingen straks varsles. Avvik skal meldes i UiB hjelp. De møteansvarlige 

bes råde deltagere til å søke hjelp lokalt for å behandle eventuelle traumer. 

 

19. Evaluering av ekstern styreleder og styresammensetning  

(Sak 20) 

Fak.direktør ga en orientering. Ekstern styreleder i fakultetsstyret har vært en prøveordning 

siste 4 år, og skal nå evalueres i samarbeid med medisinsk fakultet. 

Spørsmål/kommentarer fra IDU: 

• Siden dette skulle være en ordning for å få bedre kontakt med næringslivet, hvorfor er 

ikke da næringslivet med i evalueringen?  

Det er ikke enkelt å finne en metode for å identifisere bedrifter som skal være med på en 

slik evaluering. Intensjonen med ordningen var å få næringslivsperspektivet inn I 

strategiske beslutninger. 

FUBs representant stilte spørsmål om ikke det ville vært naturlig at en slik evaluering 

også inkluderer andre enn fakultetsledelsene ved de to involverte fakultetene.  

20. Styringsstruktur utdanningsfeltet 
 (Sak 21) 

Seksjonsleder studie ga en orientering. Det ble i 2019 innført et nytt kvalitetssystem i 

studiearbeidet som har medført en revisjon av styringsstrukturen med nye roller og mandat. Det 

skal legges til en utdanningsleder for hvert institutt til støtte for instituttstyrer. Denne utpekes av 

instituttleder og følger dennes periode, og de skal sammen ha ansvar for å øke kvaliteten på 

studiearbeidet. 

Kommentarer fra IDU: 

• Ønsker å presisere at utdanningsleder ikke er leder av studieseksjonen. 

• Følger det lønn med den nye stillingen? 



Det kan søkes om B-tillegg. 

21. Sammenslåing av studieretninger 
 (Sak 22) 

Seksjonsleder studie ga en orientering. Matematisk institutt ønsker å slå sammen fire 

studieretninger på masternivå. Fakultetet er positiv til dette da dette forenkler 

opptaksprosessen. 

 

22. Måltall – publikasjoner 

 (Sak 23) 

Fak.direktør ga en orientering. Måltallene for publikasjoner er justert noe ned fordi man nå har 

fått tilgang til reelle publikasjonstall for 2019. 

 

23. Orientering om valg 2020 i MN-fakultetsstyret og instituttrådene (gruppe B og D årlig) 
 (Orienteringssaker a) 
  

Fak.direktør ga en kort orientering. 

 

24. Rekneskapsrapport per mai – ettersendes 
 (Orienteringssaker b) 

Seksjonsleder økonomi orienterte. 
Kostnadene er noe mindre enn planlagt bl.a. på grunn av mindre reising og aktivitet i 

koronatiden. For grunnbevilgningen er dette positivt, men mindre aktivitet gjør at vi ligger bak på 

BOA-budsjettet. Imidlertid forventes det at aktiviteten tas opp igjen i løpet av høsten, slik at man 

forhåpentligvis ender på et 0-resultat.  
Det er foreløpig stor usikkerhet til tallene i dag, fordi det er usikkerhet til det kommende 

statsbudsjettet og de langsiktige konsekvensene av korona. Man forventer en av to scenarioer: 

enten kan budsjettene til vår sektor blir kuttet eller kan staten bestemme seg for å opprettholde 

aktiviteten med gode bevilginger. 

Regjeringens "koronapakke” gir MN 70 nye studieplasser og 4 nye rekrutteringsstillinger. 

 

Spørsmål/kommentar fra IDU: 

• UiB-ledelsen lovet at alle stipendiater skulle få 1 måneds utsettelse på grunn av korona-

situasjonen. Imidlertid er det instituttene som nå må ta den økonomiske belastningen, 

samtidig som stipendiatene ikke har en forutsigbar økonomi for tiden.   Burde ikke 

fakultetet bevilget penger til den lovede ordningen? Stipendiatene opplever en annen 

virkelighet enn den som UiB-ledelsen lovet.  

Dette har ikke fakultetet fått penger til å dekke. Instituttene skal behandle søknadene om 

utsettelse på en smidig måte. 



 

 

25. Korona og utdanning – status og planer 
 (Orienteringssaker c) 

Seksjonsleder studie ga en orientering. Når koronarestriksjonene ble innført for fullt var det UiBs 

prioritet å unngå at noen ble forsinket i studieprogresjonen. Det ble laget hjemmeeksamener for 

alle og delvis med forenklet karaktersetting: bestått/ikke bestått.  Til høsten er det planlagt å 

booke lokaler utenfor UiB for å kunne opprettholde 1ms regelen. Lokalene vi har skal være 

åpne kl 8-20.  Det blir også flere digitale forelesninger. 

Fak.direktør berømmet innsatsen til de ansatte I dette arbeidet. 

Kommentar fra IDU: 

• Er det fare for eksperimentell undervisning i laboratorier vil utgå? 

Nei, det er planlagt å gjennomføre laboratorieøvelsene ved å bruke hele dagen (8-20). 

Det vurderes å gjøre noen fysiske tiltak som skillevegger og noen labøvelser kan også 

utføres hjemme. 

• Hva med overnatting på feltkurs o.l.? 

Instituttene må følge risikovurderingene, og ev.t finne andre løsninger. BIO reiser f.eks. 

en del på dagsekskursjoner. 

• En del studenter er blitt borte under korona-tiden, uten kontakt med veileder etc. 

 

26. Mulige økonomiske konsekvenser av koronapandemien - muntlig 
 (Orienteringssaker d) 

Seksjonsleder økonomi orienterte. 

 

27. Klima og miljørapport for Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet 2019 

(Orienteringssaker e) 

Fak. direktør ga en orientering vedrørende MNs resertifisering som Miljøfyrtårn i vår. 

Kommentar fra IDU: 

• Hva er fordelen med å være fyrtårnsertifisert? 

Først og fremst omdømme, studenter er for eksempel opptatt av dette.  Det gir oss også 

et planverktøy for systematisk arbeid på dette feltet. 

 

28. Søkertall og rekrutteringsarbeid 

(Orienteringssaker f) 



Seksjonsleder studie ga en orientering. På grunn av at R2-kravet er fjernet og et betydelig 

rekrutteringsarbeid før årets opptak, fikk MN det høyeste antall førsteprioritetssøkere 

noensinne.  Oppdaterte søkertall kommer etter 1.juli (siste frist for omprioritering av 

studieønsker). Seksjonsleder benyttet anledningen til å skryte av studentene som besøkte 

skoler i vår i rekrutteringsøyemed. Denne ordningen skal evalueres. 

Spørsmål/kommentarer fra IDU: 

• Hvor mye bruker MN til rekruttering, og hvor mye i forhold til andre universitet? 

MN har et lite budsjett i forhold til andre. NTNU har 20 mill i rekrutteringsbudsjettet. 

 

29. Studiekvalitetsmelding 

(Orienteringssaker g) 

 

30. Forskerutdanningsmelding 

(Orienteringssaker h) 

 

31. Høringsuttalelse fra UiB vedrørende ny UH-lov 

(Orienteringssaker i) 

Ass.fak.direktør ga en kort orientering.  

 

32. Universitetet i Bergens innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler 
 (Orienteringssaker j) 

Ass.fak.direktør ga en kort orientering 

 

DRØFTING 

 

33.Strategiske planer for faglig bemanning og rekruttering 
 (Sak 18) 

Fak.direktør og ass.fak.direktør ga en orientering.  
Instituttene la i fjor frem sine faglige planer for strategisk bemanning i tekstform og disse er nå 

blitt brukt som utgangspunkt for planene ledergruppen er kommet frem til.  Planene er knyttet 

mot strategiske områdene Marin og Energiomstilling.  

Spørsmål/kommentarer fra IDU: 

• Det er behov for mer opplæring av intervjukomiteer. 



• Instituttene har opplevd rammekutt i mange år, økonomien er anstrengt for flere av dem 

og begrenser handlingsrommet for å ansette flere. På institutt for biovitenskap har det 

vært snakk om ansettelsesstopp 

Det vil bli lyst ut noen stillinger. 

 

34. Risikokart 2020-2021 
 (Sak 19) 

Ass.fak.direktør ga en orientering. 
Det har blitt foreslått å legge vekt på 10 risikoområder som det skal rettes fokus mot de neste 2 

årene. 

Spørsmål/kommentarer fra IDU: 

• Ref. ID 5 Næringslivssamarbeid forskning og innovasjon: Skal det tas en vurdering av 

SFI prosessen i etterkant, for å lære av dette, 

Det er enighet om at SFI-prosessen må evalueres. 

• IDU ber om at det må settes i gang aktivitet på det store arbeidet som er gjort mot 

næringslivet av de som ikke oppnådde SFI-tildeling. 

 

EVENTUELT  

• Midlertidige stillinger for stipendiater lyses ofte ut for spist slik at det kun er ytterst få 

stillingsbeskrivelsen kan passe til, og man dermed for få lokale søkere. Ofte blir søkere 

med master i samme fagfelt vurdert som ikke kvalifisert. IDU ber om en generell 

diskusjon rundt stipendiatene sine roller i prosjekter. Det er tross alt utdanningsstillinger.  
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