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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  
Universitetet i Bergen, leder 
Sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x  

 
 
 
Sak 25-17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

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

Sak 26-17 Orienteringssaker 
 

• RB orienterte. HCÅ har fått forespørsel om å holde en orientering om HCÅ for 
Opplærings- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune, høst 2017. Det legges en 
nærmere plan for dette på første møte i arbeidsgruppen etter sommeren. 

• RB, NM, GR m.fl. orienterte om HelseOmsorg21-rådsmøtet i Bergen 30. mai 2017. 
Oppsummert ble presentasjon vel mottatt av rådets medlemmer med engasjement og 
entusiasme. Se vedlegg 1 for program. Alle som hadde presentasjoner sender dette til 
RI. Det jobbes videre med en praktisk måte å samle presentasjoner om HCÅ. 
   
Vedtak: 

 Tatt til orientering 
 
Sak 27-17 Brukerprosess Årstadveien 17  

 
GR og BJH orienterte. Sentral brukergruppe har nylig gitt sine endelige innspill til 
byggeprosjektet som grunnlag for konkurransegrunnlaget som skal ferdigstilles før 
sommeren. Innspillene inkluderer anbefalinger fra undergruppen Brukergruppe 
læringsarealer. Innspillene ble gjennomgått og diskutert i møtet. Eget saksfremlegg ble 
distribuert i forkant av møtet.  
 
 



 
 

Brukerprosessen med læringsarealer oppleves som konstruktiv. Prosjektet har i all 
hovedsak fått nødvendige tilbakemeldinger fra Sentral brukergruppe for å kunne 
ferdigstille konkurransegrunnlag innen 1. juli 2017. Det settes derfor en foreløpig strek 
for design, da konkurransegrunnlaget er tilstrekkelig detaljert for at entreprenører i 
anbudsfasen kan prise sine tilbud. Noen få avklaringer gjenstår, men disse tas direkte 
mellom prosjektet og aktuelle brukere.  
 
Brukerprosessen fortsetter til høsten med en ytterlig detaljeringsgrad. Prosjektet jobber 
med en detaljert plan for brukerinput – altså når trenger prosjektet input fra hvilke 
brukere om hva og i hvilken detaljeringsgrad.  Arbeidsgruppen ønsker å knytte følgende 
kommentarer til videre brukerprosess: 
 
- Arbeidsgruppen anbefaler spesielt å kvalitetssikre antall grupperomsplasser og 

møteromsplasser for å treffe med dimensjonering. 
- Arbeidsgruppen understreker viktigheten av å fastsette prinsipper og kjøreregler for 

samarbeid, sambruk og flerbruk av lokalene i god tid før innflytting.  

Vedtak: 
Tatt til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet 

 
 
Sak 28-17 Byggeprosess Årstadveien 17 - status 

 
BJH orienterte kort om status. Kort oppsummert går byggeprosjektet etter plan for 
fremdrift og budsjett.  
 
Vedtak: 
Tatt til orientering 

 
 
Sak 29-17 Kommunikasjonsstrategi 
 

RI orienterte. Saken var en oppfølging av sak 21/17.  
 
Kommunikasjonsplan: 
Utkast til kommunikasjonsplan ble distribuert i forkant av møtet. Planen er utarbeidet i 
samarbeid med kommunikasjonsavdelingen UiB. RI ba spesielt om innspill på budskap 
og prosjektets mål, samt navnediskusjonen for helseklyngen. Arbeidsgruppen ønsker å 
knytte følgende kommentarer til planen: 
- Flere spilte inn sentrale begreper som bør inn i planen, som for eksempel 

«primærhelsetjeneste» og «barnevern».  
- Helseklyngen er et UiB initiativ og har koordineringsansvar for 

kommunikasjonsplanen. Det var imidlertid enighet om at planen må tydeligere må 
gjenspeile at klyngen er et samarbeidsprosjekt med flere samarbeidspartnerne.  

- Det var bred enighet om at navnediskusjonen må fortsette og andre navn for 
helseklyngen må vurderes. Foreløpig brukes HCÅ, men det var også enighet i at 
helseklyngen i Bergen kan brukes som et mer generelt begrep, for eksempel på 
Arendalsuka 2017. Navnediskusjonen tas opp igjen på første møte etter sommeren.  

- Videre prosess for kommunikasjonsplan: RI sender ut revidert plan for konkrete 
innspill innen en gitt tidsfrist.   

Kommunikasjonsgruppe:  
Fra alle institusjonene var det ønske om at kommunikasjonsgruppen ved UiB bestående 
av RI og kommunikasjonsmedarbeidere fra fakultetene og KA blir formalisert og i første 
omgang også utvidet med representanter fra alle samarbeidspartnerne som skal ha 
arealer i Årstadveien 17.  Hver av samarbeidspartnerne oppnevner en representant som 
meldes inn til RI. 
 
 
 
 



Arendalsuka 2017: 
Det er avklart at både Helseministeren og Administrerende direktør i Forskningsrådet. 
Programmet må være klart innen 16. juni. RI tar initiativ til et planleggingsmøte før den 
tid.  
 
Orientering til Helseministeren: 
Helseministeren ønsker å få en orientering om helseklyngen i forbindelse med hans 
besøk til Bergen senere i juni. Aktuelle datoer er 20. og 22. juni. RI har ansvar for 
videre planlegging.  
 
Vedtak: 
1: Det opprettes en kommunikasjonsgruppe ledet av RI med representanter fra UiB, 
Bergen kommune, HVL og Uni Research. 
 
2. Saken for øvrig ble tatt til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet 

 
 
Sak 30-17 Faglig forum - status 
 

Det ble vist til orientering gitt på HelseOmsorg21-rådsmøtet torsdag 30. mai. Se 
vedlegg 2 for presentasjon.  
 
Vedtak: 
Tatt til orientering 

 
 
Sak 31-17 Møteplan høst 2017 

 
På grunn av en rekke kollisjoner avlyses møtet i Arbeidsgruppen den 22/6-17.  
 
Vedtak: 
Det var et ønske om at neste møte avholdes i uke 32. Eksakt tidspunkt er foreløpig ikke 
fastsatt. Det vil bli sendt en doodle. 

 
 
Sak 32-17 Eventuelt  
 

Det var meldt inn en sak til eventuelt som gjaldt orientering om initiativer knyttet til 
arbeidet i HelseOmsorg21. Det ble ikke tid til denne saken, og det vil bli gitt en 
orientering om denne på neste møte. 
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