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Organisasjon Navn Kode Til 

stedet 
Forfall 

Universitetet i Bergen Robert Bjerknes RB x  
Universitetet i Bergen - DPF Inger Hilde Nordhus JE x  
Universitetet i Bergen - MOF Nina Langeland, vara for 

Jarle Eid 
NL x  

Bergen kommune Nina Mevold NM x  
Høgskulen på Vestlandet Monica Wammen Nortvedt MWN x  
Uni Research Ingvild Eide Graff IEG 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 – Faglig 
forum 

Reidun Kjome RK x  

Universitetet i Bergen Kirsti Robertsen Aarøen KRA x  
Universitetet i Bergen Kristin Walter KW x  
 
 
Sak 12-17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

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

Sak 13-17 Status byggetrinn 1 – Årstadveien 17 – inkludert 
organisering av byggeprosjektet 
 
RB og BJH orienterte om status. Aktuelle hovedaktiviteter i prosjektet er utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag, myndighetskontakt i forbindelse med reguleringsplaner og tillatelser, 
videre etablering av prosjektorganisasjonen og kontrahering av entreprenør for innvendig 
riving og sanering. Nabomøte ble gjennomført 23. mars og har vært en viktig milepel i 
prosjektet.   
 
Sentral brukergruppe har nedsatt en undergruppe som skal foreslå utforming og 
dimensjonering av undervisningsarealer. Første leveranse skal spilles inn i forbindelse med 
konkurransegrunnlaget.   
 

Vedtak: 
 Saken ble tatt til orientering  
 

Sak 14-17 Klyngeutviklingsprosessen - Reorganisering av 
arbeidsgruppen og videre arbeid med byggetrinn 3 
 
RB orienterte. Byggeprosjektet Årstadveien 17 er vedtatt realisert av universitetsstyret 23. 
februar 2017. Som forespeilet i saksfremlegget vil byggeprosjektet Årstadveien 17 realiseres 



gjennom Byggekomiteen, mens Arbeidsgruppen vil prioritere videre utvikling av den samlede 
klyngen med faglig klyngeutvikling og forberedelse av byggetrinn 3. Byggeprosjektet 
Årstadveien 17 vil likevel være en fast orienteringssak på møtene i Arbeidsgruppen.  
 

Vedtak: 
 Saken ble tatt til orientering  
 
 
Sak 15-17 Faglig forum  
   
RK orienterte om status for Faglig forum:  
Det er gjennomført ett møte og det planlegges med møter hver 3-4 uke. Faglig forum ønsker å 
komme tilbake til mer detaljerte planer etter hvert.  
 
Kristin Walter og Reidun Kjome er gjort tilgjengelig av MOF ut året som hhv administrativ 
ressurs (100%) og leder for Faglig forum (20%). Nina Langeland er oppnevnt som faglig 
kontaktperson for forumet. 
 
Elisabeth Flo er valgt inn som medlem fra Institutt for klinisk psykologi, UiB. Faglig forum 
styrer for øvrig selv hvilke ressurspersoner de ønsker å knytte til seg. 
 
Kjell Wolf fra Bergen kommune er valgt som vara for/dele plassen med Benedicte Løseth i 
Faglig forum. 
 
Arbeidsseminaret om samarbeid på HCÅ er planlagt til 21. april. For mer informasjon se: 
http://www.uib.no/psyfa/106341/arbeidsseminar-om-samarbeid-p%C3%A5-hc%C3%A5  
 
RK har meldt seg på Nexus Summit 2017. Mer informasjon se: 
https://nexusipe.org/nexussummit/2017  

  
Vedtak: 

 Saken ble tatt til orientering  
 
Sak 16-17 Nettsidene 
 
RB ga en kort oppdatering. Grethe Borvik Holmstrøm er kontaktperson på 
kommunikasjonsavdelingen for Kunnskapsklynger og er blant annet kontaktpunkt for det 
praktiske i forbindelse med oppdatering av nettsidene for HCÅ. I tillegg er det ressurser på 
informasjon på både MOF og DPF.  
 
HCÅ nettsider: http://www.uib.no/strategi/helseklynge  
 

Vedtak: 
 Saken ble tatt til orientering  
 
Sak 17/17 Eventuelt 
 
 
RB: Neste møte 20. april 2017 avlyses. Diskusjon rundt Helseomsorg21 blir hovedsak på neste 
møte.  
 
NM orienterte om 2 saker som også var varslet på mail i forkant av møtet:  
 

1. Status HelseOmsorg21- kunnskapsløft for kommunene  

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) 
Satsingsområdet Kunnskapsløft for kommunene er ett av de fem satsingsområdene som ble 
løftet frem helt spesielt i HelseOmsorg21-strategien. Etablering av et nasjonalt strategisk, 
rådgivende organ for forskning, innovasjon og utdanning rettet mot kommunenes helse- og 
omsorgstjenester har vært diskutert på flere HO21-rådsmøter. HelseOmsorg21-rådet vedtok 
på rådsmøtet tirsdag å opprette Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) presentert av 
direktør for forskning, innovasjon og digitalisering Inger Østensjø (KS). KSF skal være et 
operativt organ, det skal ledes av KS og vil bestå av en 12-13 personer. KSF opprettes i første 

http://www.uib.no/psyfa/106341/arbeidsseminar-om-samarbeid-p%C3%A5-hc%C3%A5
https://nexusipe.org/nexussummit/2017
http://www.uib.no/strategi/helseklynge


omgang for perioden vår 2017 – desember 2018. I denne «interimperioden» vil KSF 
rapportere til HelseOmsorg21-rådet 
 
 

2. Oppdatering om Kunnskapskommunen. Refleksjon om navnebytte. Åpen diskusjon 
rundt bordet.  
  
Mer informasjon om kunnskapskommunen finner du her: 
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunnskapskommunen  
 
 
 
 

 
  
 

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunnskapskommunen
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