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UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 

 
Referat 

 
Prosjekt Helse Campus Årstadvollen (HCÅ) 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Museumsplassen 1, møterom 2 Dato: 2016-09-22 

  Kl: 16:00-17:30 
 
Organisasjon Navn Kode Tilstedet Forfall 
Universitetet i Bergen Robert Bjerknes RB x  
Universitetet i Bergen - DPF Jarle Eid JE x  
Universitetet i Bergen - MOF Nina Langeland NL x  
Bergen kommune Nina Mevold NM x  
Høgskolen i Bergen Ole Gunnar Søgnen OGS x  
Uni Research Reidar Jakobsen RL x  
Universitetet i Bergen Rune Indrøy RI x  
Universitetet i Bergen - EIA Arne Franck-Nielsen AFN x   
Universitetet i Bergen - EIA Bjarte Jansen Horn BJH x  
Universitetet i Bergen – MOF IGS Guri Rørtveit GR X  

 
 
Sak 8-16 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

 
Vedtak: 
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent. 
 

 
Sak 9-16 Brukerprosess nybygg Årstadveien 17 – løypemelding og 
noen avklaringer 
 

RB innledet. Se saksfremlegg.  
 
Det var enighet om følgende sammensetning og størrelse på sentral brukergruppe: 
 

– Leder: Guri Rørtveit (UiB-MOF) 
– 1 representant fra hver av de andre interessentene: 

• Per-Einar Binder (UiB-DPF) 
• Sissel Brenna (HiB) 
• Tone Morken (Uni Research) 
• Trond Egil Hansen (Bergen kommune) 

– 3 studenter (UiB-MOF, UiB-DPF og HiB) 
– Observatør fra vernetjenesten: June Indrevik, UiB-MOF 

 
I første omgang skal gruppen ha ansvar for konkrete innspill til byggeprosjektet for 
ferdigstilling av romprogrammering og forprosjekt. Det er også viktig at 
brukerprosessen ivaretar både Fase 1 og Fase 2 med langsiktige perspektiv på 
etableringen av kunnskapsklyngen Helse Campus Årstadvollen.  
 
Forlag til mandat vil bli sendt på sirkulasjon til Arbeidsgruppens medlemmer ila uke 39 
og fastsettes ila uke 40.  
 
Guri Rørtveit var invitert til å delta i behandlingen av denne saken.  
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 Vedtak: 

1. Sentral brukergruppe for nybygg i Årstadveien 17 opprettes med sammensetning slik 
det var enighet om i møtet. 
2. Orientering om brukerprosessen ble tatt til orientering.  
 

 
Sak 10-16 Klyngefasilitering - Oppsummering og veien videre 

 
RI og RB innledet. Se saksfremlegg og vedlegg til saken.  
 
Det var enighet om følgende i videre prosess: 

 
- Roller: Arbeidsgruppen skal arbeide aktivt med utviklingen av helseklyngen 

fremover og spille inn viktige momenter til styringsgruppen i løpet av høsten.  
 

- Innhold: Det er viktig å holde fast på at partene er kommet langt på flere områder, 
og at forpliktelser rundt samarbeid, samlokalisering og bygg allerede er vedtatt 
internt ved UiB og fastlagt gjennom intensjonsavtaler med institusjonene som skal 
inngå i samarbeidet rundt nybygg i Årstadveien 17. Det må arbeides videre med 
innholdsavklaringen, og konkret inkluderer dette bl.a.: 

o Etablering av det faglige forumet som vil være en roterende seminarserie 
mellom fagmiljøer hos de fem interessentene (Se også referat fra forrige 
møte, sak orienteringssak sak 6-16). Målsetningen er bl.a. å stimulere til 
samhandling og etablering av «bottom-up» initiativer på tvers av dagens 
institusjoner og samarbeidsrelasjoner. 

o Videre diskusjoner i arbeidsgruppen om profilering av samarbeidsområder og 
evt. etablering av «signalprosjekter». Tas opp igjen på neste møte. Dette er 
bl.a. viktig i forhold til utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi (se under). 
 

- Nettside og kommunikasjonsstrategi: Det etableres en egen nettside for 
Helsecampus Årstadvollen. Det er allerede kontakt med Kommunikasjonsavdelingen, 
UIB. Nettsiden utarbeides i samarbeid mellom alle involverte institusjoner. RI får 
ansvar for å utarbeide utkast til kommunikasjonsstrategi som skal behandles på 
arbeidsgruppemøtet 18/10. En slik strategi må ta hensyn til 
klyngefasiliteringsprosessen så langt med bl.a. innspillene fra Zynk, 
oppsummeringen fra «Faglig avspark» på Solstrand i august og behovene fremover. 
Det vil også være naturlig å komme tilbake til diskusjonen om navn på helseklyngen 
i forbindelse med etablering av kommunikasjonsstrategi. 

 
Vedtak: 
Det gis tilslutning til fremgangsmåten for det videre arbeid med utviklingen av 
helseklynges slik det var enighet om i møtet 
 
 

Sak 11-16 Orienteringer 
 

- Fremdriftsplan byggeprosjekt Årstadveien 17 – kort løypemelding (Se også sak 9-
16). Foreløpig kalkyle for ferdigstillelse er 4 kvartal 2019 forutsatt ferdigstilling av 
forprosjekt i månedsskifte januar-februar 2017.  

- Webside og kommunikasjonsstrategi. Omtalt under sak 10-16. 
- Faglig seminarserie – oppdatering. Omtalt under sak 10-16.  

 
Vedtak: 
Tatt til orientering.  
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Sak 12-16 Eventuelt 
 
Møtet i Arbeidsgruppen 27. september 2016 går ut. Neste møte blir 18. oktober 2016 og 
deretter møter med 3 ukers intervall som allerede innkalt. 
 
Følgende er meldt inn som varamedlemmer til Arbeidsgruppen: 
  
UiB-DPF – Inger Hilde Nordhus 
UiB-MOF – Guri Rørtveit 
HiB – Hilde Haaland-Kramer 
Bergen kommune – Benedicte Løseth  
Uni Research – Steinar Hunskår 
 
Kopi av innkalling og referat sendes heretter til disse 
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