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Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 
Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x  
Universitetet i Bergen, rektorat Robert Bjerknes RB x  
Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x  
Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x vara 
Bergen kommune Nina Mevold NM x vara 
Høgskulen på Vestlandet Ole-Gunnar Søgnen OGS x  
Uni Research Ingvild Eide Graff IEG x  
Universitetet i Bergen Rune Indrøy  RI x vara 
Universitetet i Bergen - EIA Arne Franck-Nielsen AFN x x 
Universitetet i Bergen Kirsti Robertsen Aarøen KRA x x 
Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  
Universitetet i Bergen – leder 
Faglig forum 

Reidun Kjome RK x  

Universitetet i Bergen, leder 
Sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x x 

 
Vararepresentanter tilstede: Marit Bakke (MED), Benedicte Løseth (Bergen kommune), Grethe Borvik 
Holmstrøm (Kommunikasjonsavd. UiB). 
Faste vara fremover: for Søgnen (HVL); Hilde Haaland-Kramer, ved Uni Research; finner ny, fra den 
sentrale brukergruppen; Åsa Hammer. 
 
 
 
Sak 33-17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige 
møte  

Endret status for sak 37-17, fra vedtakssak til orientering. Ingen saker under Eventuelt 
 
Vedtak: 
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent. 
 
 

Sak 34-17 Orienteringssaker 
 

• Orientering om HCÅ for Opplærings- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune 17. 
oktober. NL presenterer arbeidet for utvalget 

• Arbeidsgruppe for Lærings- og mestringssenter. Under etablering, med representanter 
fra alle partnere – inkl. Haraldsplass og Helse Bergen. Den nye gruppen kommer inn og 
presenterer arbeidet på et senere tidspunkt. 

• Studentdrevet apotek. Planlegges lokalisert til Haraldsplass, saken er i prosess. 
Arbeidsgruppen får nærmere orientering senere.  

• Tiltak i Arendalsuka. Frokostmøte ble arrangert, med veldig god oppslutning (se f.eks. 
http://pahoyden.no/2017/08/omfamna-helseklynga-i-arendal og 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-helse-og-
omsorg/349/article-147731 ). 

• Initiativer knyttet til arbeidet i HelseOmsorg21. Orienteringen tas på neste møte. 

http://pahoyden.no/2017/08/omfamna-helseklynga-i-arendal
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-helse-og-omsorg/349/article-147731
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-helse-og-omsorg/349/article-147731


 
 
 
 
Sak 35-17 Byggeprosess Årstadveien 17 - status 

 
Tidsplanen for byggeprosessen overholdes – jfr. informasjon på nettsidene: 
http://www.uib.no/strategi/helseklynge/107923/byggeprosjektets-fremdriftsplan 
 
Brukergruppen har nylig hatt møte med arkitektkontoret om løsninger. Jobber videre 
med endelig utforming av arbeidsarealer og undervisningsarealer, der de ulike miljøene 
har påvirkningsmulighet både for eget areal og fellesarealer.  
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
 
Sak 36-17 Den sentrale brukergruppen - status  
 

Status oppdateres på neste møte. Den sentrale brukergruppen har oppnevnt egne 
undergrupper som rapporterer til de. 
 
I tillegg er egne brukergrupper etablert i Bergen kommune og ved Det psykologiske 
fakultet.  Byggeprosjektet v/ AFN kan inviteres inn i interne møter for drøfting og 
orientering. 

  
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
 
Sak 37-17 Kommunikasjonsplan 
 

Oppfølging av sak 29/17.  
Presentasjon av revidert kommunikasjonsplan v/ GBH, Kommunikasjonsavdelingen.  
 
Tilbakemeldinger på at Kommunikasjonsforum har bidratt til at planen nå er et godt 
skritt i retning av et felles dokument. Alle samarbeidspartnere er involvert, plan og mål 
er godt formulert. 
Presisering av at dette er en plan for prosjektperioden, det vil være andre behov når 
klyngen går i drift. Videre avklaringer vil være logo/grafisk profil, egne nettsider etc.  
 
Det er ønske om en mer konkret tiltaksplan ved siden av, et årshjul for tiltak.  
 
Kommunikasjonsforum jobber etter milepæler og drøfter informasjonstiltak. 
Det kan være behov for kjøreregler om hva som skal flagges under fanen helseklynge, 
når og hvordan institusjonene skal bidra med sine ressurser og sin identitet. 
 
Saken tas opp igjen i neste møte. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
 
Sak 38-17 Faglig forum - status 
 

RK orienterte kort om at Faglig forum vil fremme sak om midler til forskning på 
samarbeidet, såkornmidler. 
 
Innbygger- og brukerperspektivet må styrkes i arbeidet fremover. 
 
Vedtak: Tatt til orientering 

 

http://www.uib.no/strategi/helseklynge/107923/byggeprosjektets-fremdriftsplan


 
 
 
 
 
Sak 39-17 Arbeidsgruppens sammensetning og rammer 

 
Drøftingssak. Det tas også stilling til ev. justering av møteplan fremover.  
 
Frem til nå har arbeidsgruppen jobbet mye med prosessen rundt Årstadveien 17, 
byggetrinn 1. I tiden fremover blir arbeidet bredere og mer langsiktig, mot helhet og 
byggetrinn 3.   
 
Faglig forum skal særlig se på relasjonene til de som skal inn i første byggetrinn. 
 
Det må videre tas stilling til sammensetning av arbeidsgruppen for de fasene som 
venter.  Saken følges opp videre i neste møte. Utvidelse med nye samarbeidspartnere 
vil også bli forankret i styringsgruppen. 
 
Med noe endret sammensetning i gruppen er det behov for vurdering av møtetider. Det 
blir sendt ut nye forslag til møtetidspunkt fremover. 
 
Vedtak: Saken blir forberedt til neste møte. 
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