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Sak 40-17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige
møte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Ingen saker under Eventuelt.

Sak 41-17 Orienteringssaker
•

Initiativer knyttet til arbeidet i HelseOmsorg21 – NM orienterte om arbeidet i Kommunenes
strategiske forskningsorgan (KSF). Informasjon om rådet er å finne her:
https://www.forskningsradet.no/prognetthelseomsorg21/Kommunenes_strategiske_forskningsorgan_KSF/1254027220071
Det må vurderes om det etter interimsperioden kan være aktuelt å få inn representanter også fra
utdanningsinstitusjonene.

•

Kort orientering fra Den sentrale brukergruppen – GR orientert om arbeidet med utforming
av arbeidsplasser innenfor definerte areal, en ledet prosess satt ut på anbud.

•

Byggeprosess Årstadveien 17 – status – Arbeidet holder fastsatt fremdriftsplan. Det er
utskiftninger i ledelse av prosessen fra EIA sin side; utviklingsdirektør Helge Rekve tar
over arbeidet til Arne Franck-Nielsen, og ny prosjektleder er Magnar Rusten.

Sak 42-17 Etablering av faggrupper og mandat for gruppene
Oppfølging av sak 39/17. Etablering av nye grupper ble godt mottatt, men navn og
tittel på gruppene kan spisses ytterligere. Studentdrevet apotek trekkes som egen
faggruppe i denne sammenheng, Det medisinske fakultet følger opp saken på ledernivå.
Bergen kommune må komme med i gruppen for It og innovasjon, knytte an til e-helse
som aktuell overskrift.
NM kom med innspill til målformulering fra tidligere grunnlagsdokument, skal brukes i
videre beskrivelse av faggruppene.
Det må være bevissthet rundt grenseoppgang mellom Faglig forum og nye faggrupper.
I sammensetningen av faggruppen for lærings- og mestringssenter (LMS) vil det
komme innspill til ny representant fra Det psykologiske fakultet.
Vedtak:
1. Arbeidsgruppen går inn for etablering av en struktur med faggrupper, herunder nye
faggrupper for lærings- og mestringssenter, registre og IT og innovasjon. Flere
faggrupper kan opprettes ved behov.
2. Mandatet for Faglig forum revideres med føringer for samarbeidsrelasjonene i
byggetrinn 1/ Årstadveien 17.
3. Mandatet for faggruppen LMS vedtas slik det foreligger.
4. Til neste møte i arbeidsgruppen skal det foreligge beskrivelse av innhold, struktur og
mandat for de to neste gruppene (Registre og IT og innovasjon).

Sak 43-17 Kommunikasjonsplan og profilering
Oppfølging av sak 29/17 og 37/17. Oppdatert versjon av en felles kommunikasjonsplan
ble forelagt gruppen. Tiltaksplan for kommende periode var også inkludert.
Vedtak:
1. Arbeidsgruppen vedtar foreliggende kommunikasjonsplan, og videresender den til
styringsgruppen for endelig behandling.
2. Til neste møte ønskes det at kommunikasjonsforum legger frem en sak om navn for
prosjektet Helsecampus Årstadvollen videre. Det ønskes et notat som utdyper fordeler
og ulemper ved både dagens navn og ev forslag til nye navn.

Sak 44-17 Søkbare midler for samarbeidsprosjekter HCÅ
Saksnotat om forslag til midler for samarbeidsprosjekter ble forelagt gruppen for
drøfting.
Samarbeidspartnerne ser positivt på å finne noen midler til en felles pott for 2018, men
etterspør et beslutningsgrunnlag for å kunne fremme saken internt.
Arbeidsgruppen ber om at Faglig forum utarbeider et slikt skriftlig beslutningsgrunnlag
for oversending til alle samarbeidspartnere.

