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Sak 1-16 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Vedtak:
Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.

Sak 2-16 Status
RB orienterte. Se saksfremlegg sak 1.
I forbindelse med bl.a. reorganisering av brukerprosessen for første byggetrinn i
Årstadveien 17 vil ferdigstilling av forprosjekt bli forsinket til månedsskifte
januar/februar 2017. Det kan også trolig påregnes noe forsinkelse i ferdigstilling av
prosjektet, men med fortsatt mål om innflytting i Årstadveien 17 i løpet av 2019.
Prosjektet legger frem tids- og kostnadskonsekvenser på neste møte i Arbeidsgruppen.
Foreløpig overordnet fremdriftsplan for ferdigstilling av forprosjekt:
September 2016

Desember 2016

Organisering av brukerprosess
Organisering av prosjektet
Revidert fremdriftsplan og budsjett
Gjennomføring brukerinvolvering
Etablering av informasjon- og kommunikasjonsstrategi
Gjennomføring brukerinvolvering
20. november: Frist for input til forprosjekt
Bearbeiding av input fra brukerprosess

Januar 2017

Bearbeiding av input fra brukerprosess

Februar 2017

Avrapportering/ godkjenning av forprosjekt
Innlevering av søknad om rammetillatelse

Oktober 2016
November 2016

UiB ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) sin leiekontrakt i
Kalfarveien utløper 31.12.2019. Eiendomsavdelingen følger opp med ny eier av bygget
dersom det skulle bli behov for å diskutere en evt. forlengelse av leiekontrakten.
Aksjon (1): BJH undersøker leie- og eierforhold for Kalfarveien 31.
Styringsgruppen for HCÅ har planlagt møte 17.10.16, og på dette møtet er
forprosjektet for bygg i Årstadveien 17 planlagt å være hovedsak. Siden forprosjektet
nå vil bli noe forsinket orienterer RB leder for styringsgruppen med forslag om at møtet
17.10.16. avlyses. Det legges opp til at styringsgruppen på sitt møte 12.12.2016 får en
orientering om status for forprosjektet, og at endelig behandling av forprosjektet i
styringsgruppen utsettes til februar 2017.
Aksjon (2): RBJ orienterer rektor UiB.
Vedtak:
Tatt til orientering

Sak 3-16 Arbeidsgruppen HCÅ – arbeidsform fremover
RB orienterte. Se saksfremlegg sak 3.
Kommentarer:
Sammensetning av arbeidsgruppen:
UiB: Robert Bjerknes (leder), Nina Langeland, Jarle Eid, Rune Indrøy, Arne FranckNilsen
Bergen Kommune: Nina Mevold
Høgskolen i Bergen: Ole Gunnar Søgnen
Uni Research: Reidar Jacobsen
I tillegg stiller UiB med sekretær: Bjarte Jansen Horn
Det var enighet i at det oppnevnes faste varamedlemmer for følgende medlemmer av
arbeidsgruppen:
• Nina Langeland
• Jarle Eid
• Nina Mevold
• Ole Gunnar Søgnen
• Reidar Jakobsen
Aksjon (3): BJH sender ut oppfordring til å melde varamedlemmer til arbeidsgruppen
samtidig med at referatutkast fra dagens møte.
Arbeidsform og oppgaver for arbeidsgruppen: Arbeidsgruppen forankres formelt som en
gruppe under styringsgruppen med hovedfokus på områder: i) Fungere som
styringsgruppe for faglige aspekter rundt byggeprosjektet i Årstadveien 17 og
koordinerende organ for samarbeidspartnerne i brukerprosessen. ii) Bidra til utvikling
av den samlede helseklyngen gjennom den igangsatte klyngeutviklings/fasiliteringsprosessen, og spille tilbake til styringsgruppen relevante saker som krever
forankring der.
Møtehyppighet og -plan: Det var enighet om å holde på møtehyppighet ca hver 3. uke,
og blant de fremmøtte var det enighet om primært å holde på de foreløpige datoer som
allerede er sendt ut for høsten. En oppdatert møteplan sendes vil om kort tid bli sendt
ut. I tillegg kalles det inn til et ekstra møte i arbeidsgruppen nærmeste fremtid etter
innspill bl.a. fra Bergen kommune for å ivareta at det har vært vanskelig å få til møter

på tidspunkter der alle har hatt anledning til å delta. Hovedtema på et slikt møte vil
være Årstadveien 17 og den kommende brukerprosessen.
Aksjon (4): BJH setter opp møteplan i Outlook for høsten 2016 og våren 2017.
Aksjon (5): BJH oppretter en Doodle for å fastsette møtetidspunkt for et ekstra møte.
Vedtak:
Enighet om fremgangsmåten

Sak 4-16 Organisering av byggeprosjektet Årstadveien 17.
RB orienterte. Se saksfremlegg sak 4.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 5-16 Brukerprosess byggeprosjektet Årstadveien 17.
RB orienterte. Se saksfremlegg sak 5.
Det var enighet rundt reorganiseringen av brukerprosessen med oppnevning av en
sentral brukergruppe. I første omgang vil komiteen ha ansvar for en konkret innspill til
byggeprosjektet for ferdigstilling av romprogrammering og forprosjekt. Det vil bli
utarbeidet mandat med rammer og bestillinger til brukergruppen, som vil bli lagt frem
til diskusjon i neste møte i arbeidsgruppen.
Guri Rørtveit (IGS) er forespurt om hun kan lede gruppen og har takket ja. Etter
diskusjon var det enighet om at den sentrale brukergruppen bør bestå av en
representant fra hver av de fem kjernemiljøene som skal inn i Årstadveien 17 (MOF,
DPF, HiB, Bergen kommune og Uni Research). I tillegg skal verneapparat,
tillitsvalgtapparat og studenter (1-2) være representert i henhold til lover og regelverk
for slike prosesser. Arkitektene deltar ved behov. Brukerkomiteen vil få mandat til å
opprette undergrupper etter behov, og eksempler på dette kan være for å utarbeide
forslag relatert til undervisningsarealer og etasjer med flere spesialrom. Det ble møtet
også foreslått å vurdere en egen undergruppe bestående bare av studenter.
Det er avgjørende at brukerprosessen for Årstadveien 17 er godt forankret i de ulike
enhetene, og at man har identifisert funksjons- og arealbehov som er viktige for
basisdrift, så vel som utvikling av nye fellesarenaer. Det er også viktig at
brukerprosessen ivaretar både Fase 1 og Fase 2 med langsiktige perspektiv på
etableringen av kunnskapsklyngen Helse Campus Årstadvollen.
Det ble i den forbindelse av flere minnet om at brukerprosessen må være forankret i
prosjektets visjon og formål beskrevet i første avsnitt i saksfremlegg sak 2-16:
«Klyngeprosjektet er forankret i ideer, visjoner og politiske føringer og har som
ambisjon å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og
omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og
utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling (konf. tidligere
oppsummeringer og dokumenter behandlet i styringsgruppen for prosjektet).»
I møtet ble det vist en foreløpig oversikt over innmeldte arealbehov og antall ansatte og
studenter som kan bli brukere av arealene i Årstadveien 17. Oversikten fra juni 2016
skal kvalitetssikres gjennom fornyede kontakter mellom de ansvarlige i byggeprosjektet
og de enhetene som skal inn i bygget. Oversikten viste at bygget er «fulltegnet»
arealmessig, men at både samordning og utvikling av nye funksjoner naturlig nok
gjenstår.
Alle involverte parter oppfordres til å identifisere personer som kan bidra i den
kommende brukerprosessen.

Aksjon (6): I forbindelse med utsending av referatforslag, sender BJH ut oppfordring til
å melde medlemmer til den sentrale brukergruppen.
Vedtak:
Enighet om fremgangsmåten.

Sak 6-16 Orienteringer
GR og JE orienterte kort om status for faglig seminarserie som skal opprettes i
etterkant av Solstrandseminaret 10.-11. august. Det faglige forumet skal ha som mål å
invitere alle interesserte i og utenfor HCÅ-miljøene innenfor ulike temaområder i årene
som kommer, med de fem miljøene som rullerende arrangører. GR og JE tar initiativ til
det første møtet. Det vil tilstrebes å arrangere første seminar november 2016. Mulige
tema for møter ble kort nevnt, samt at kanskje Nytt Odontologibygg kunne være første
møtested. Navn på medlemmer i arrangementsgruppen/forumsgruppen er så langt
Jarle Eid (PsykFak), Guri Rørtveit (MOF) og Hilde Haaland-Kramer (HiB). I tillegg trengs
navn på medlemmer fra Bergen kommune og Uni Research Helse.
Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 7-16 Eventuelt
7.1. Et hovedtema for neste møte vil være klyngefasiliteringen, inkludert
oppsummering og oppfølging av Solstrandseminaret og «ZYNK prosessen».
Aksjon (7): BJH og RI sammenstiller notater og presentasjoner fra Solstrandseminaret
og «ZYNK prosessen» som delgrunnlag for den kommende diskusjonen.
7.2. Som ledd i utarbeidelse av en kommunikasjonsstrategi for HCÅ planlegges det å
etablere en webside.
Aksjon (8): RB/BJH kontakter Kommunikasjonsavdelingen.

