
 

   

Referat 
 

Prosjekt Alrek helseklynge 
Organ Arbeidsgruppen 
Sted Styrerommet MED-UiB, 4. etg. 

Armauer Hansens hus/ SKYPE 
Dato:  04.06.2020 

  Kl: 14:45 -16:00 
 
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 x 
Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x  
Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x vara 
Norce Ingvild Eide Graff IEG x  
Universitetet i Bergen - EIA Helge Rekve HR x  
Helse Bergen Randi-Luise Møgster RLM x  
Haraldsplass Diakonale sykehus Petter Thornam PT x x 
Folkehelseinstituttet Simon Nygaard 

Øverland 
SNØ x  

Vestland tannhelsetjeneste/ 
Vestland fylkeskommune 

Ellen Bergreen EB x  

VID Anita Lyssand AL x  
Universitetet i Bergen, leder 
Sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x  

Universitetet i Bergen, 
kommunikasjonsforum 

Marion Solheim MS x  

Universitetet i Bergen – adm 
MED 

Kristin Walter KW x  

 
I tillegg deltok vara Janne Bjorheim Bøe (HVL), Silje Mæland (sak 14-20) og Odd Vegard 
Kandal-Wright (sak 15-20). Følgende representanter fra åpningsarrangementet for 
nybygget i Årstadveien 17 deltok under sak 14-20; Bente Krossøy, Tor Godal, Jan Olav 
Åmdal, Turid Lie Vilkensen. 
 

Sak 12-20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra       
forrige møte  
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent. 
 

Sak 13-20 Orienteringssaker 
• Byggeprosess Årstadveien 17 – status 

Det går etter planen, og innflytting starter 10. august. Møblering av 



bygget starter 19. juni. Forslag om at neste møte kan inkludere en 
befaring i bygget. 

• Orientering fra Den sentrale brukergruppen. Nylig møte, med 
saker som primært omhandler flyttetekniske ting. Smittevernregler er 
ulike for alle miljøene, sak oversendt Husrådet for vurdering. Ønske om 
enkle felles regler for håndtering av situasjonen. Husrådet skal avklare 
saker ift huseier, og fellesarealene i bygget ivaretas av UiB. Navn på 
møterom er snart avgjort, og premiering av vinnerforslag planlegges 
gjennomført i byggekomitemøte i første omgang. 

• Status nye faggrupper – Mandat og sammensetning av Faggruppe for 
migrasjon og innvandrerhelse er avklart, informasjon ligger også på 
nettsidene. Bergen kommune avklarer snarlig ledelse av faggruppe 
barn og unge, da vil også denne planlegge et første møte.  

• Status Arendalsuka 2021 – Etter avlysning av årets arrangement 
videreføres plan for oppsett i 2021 tilsvarende som for 2020. Enighet 
om rammene. Planlagt trykksak/magasin ønskes ikke gjennomført til 
åpningsuken denne høsten, med smittevern som begrunnelse. Ved 
produksjon til Arendalsuka 2021 er det ønskelig at tekst kan gjenbrukes 
i flere sammenhenger.  

 

Sak 14-20 Åpningsuken – innspill fra komiteen  
Orientering om arbeidet og planer for åpningsuken v/ leder Silje Mæland og 
Jan Olav Åmdal. 

Jobber for å sikre sømløs overgang mellom det offisielle programmet for 
åpningen av bygget og resten av åpningsuken. Ser det som viktig med 
gjenbruk av elementer gjennom hele uken.   

Helseklyngens komité for åpningsuken planlegger programmet over noen 
hovedtema; I koronaens tid, Folkehelse gjennom hele livet, Immigrasjon 
og helse; innovasjon og smart helse.  
Konkrete forslag fra både studentpanelet og brukerpanelet inn i arbeidet. 
Husrådet vil bidra med tema om kulturbygging og sammenristing. 
Invitasjon til alle samarbeidspartnere om bidrag i løpet av en uke. 

I åpningsarrangementet er det viktig å vise omverden hvor viktig Alrek er. 
Ønske om å få frem alle partnere gjennom noe annet enn kun taler. 
Forslag om å kunne integrere budskap/presentasjon i filmer, i panel e.l. 
Alle vil kontaktes om innhold/form, og arbeidsgruppen vil brukes som kanal 
her. 

 Det ble påpekt at dette ikke er en åpning for klyngen, men en markering 
for klyngen. Blir en fot i bakken for en klynge i vekst, og skal peke 
fremover. Viktig at alle partnere er med i markeringen, ikke bare de som 
skal flytte inn i bygget. 

Gode tilbakemeldinger fra arbeidsgruppen på de rammene som ble 
presentert. Klynger og samarbeid er viktige element i tiden, og 
primærhelse er på agendaen. Innspillene fra åpningskomiteen sendes ut til 
arbeidsgruppen. 

 

https://www.uib.no/alrekhelseklynge/136114/faggruppe-migrasjon-og-innvandrerhelse


Sak 15-20 Nye nettsider for Alrek helseklynge   
Presentasjon v/ rådgiver Odd Vegard Kandal-Wright.  

 Sak om nye nettsider har vært drøftet i kommunikasjonsforum, og det er 
ønske om at alle partnere skal kunne legge ut saker og ha en aktiv bruk av 
sidene.  

Drøfting av redaktørrolle; det var opprinnelig foreslått at nytilsatt 
klyngefasilitator skulle ha en slik rolle, men arbeidsgruppen ser ikke det 
som hensiktsmessig. Foreløpig kan redaktøransvaret ligge til 
kommunikasjonsforum, som et felles fora p.t. ledet av UiB. Må ev 
delegeres videre når sidene kommer i ordinær drift. Det ses som viktig å 
kunne publisere uavhengig av tilhørighet.  

 Det budsjettmessige for nye nettsider må komme på plass, og forslag til 
vedtak ble utsatt. Arbeidsgruppen ønsker en runde på epost om det 
økonomiske, og arbeidet bør komme i gang så fort som mulig. Det må 
utredes hvorvidt en må ha et anbud.  

  

Sak 16-20 Faglig forum - neste fase 
                  Drøftingssak med innspill fra Faglig forum.  

   Av tidshensyn i møtet ble saken utsatt til første møte til høsten.  
 

Sak 17-20 Byggetrinn 4 – Mulighetsstudie.  
Etablering av referansegruppe.  
Det ble vist til utsendt saksnotat fra Eiendomsavdelingen (EIA) UiB, der 
det er ønsket at arbeidsgruppen skal sette ned en referansegruppe.  
 
Deltakelse i referansegruppen ble kort drøftet. Kommentar fra Vestland 
fylkeskommune/Tannhelsetjenesten om at de skulle vært på listen.  

 Oppfølging: Det sendes ut en epost til aktuelle deltakere om å melde inn 
representant innen en gitt frist før sommeren. Arbeidsgruppen orienteres 
om sammensetning i høstens første møte. 

 

Sak 18-20 Mandat husråd Årstadvn. 17 – forslag til justeringer 
Det var utsendt forslag fra Husrådet til endringer i mandatet (to vedlegg). 

 Forslag til endringer er hovedsakelig av språklig art, og det er tydeliggjort 
hvordan rådet skal forholde seg til nytilsatt funksjon som klyngefasiltator. 

 Arbeidsgruppen ser det som viktig at EIA /UiB som byggeier skal være 
bindeledd rundt saker om huset, dette må ivaretas i mandatteksten.  
Øvrige endringer i teksten kan innarbeides slik de foreligger. 
 
 

Sak 19-20 Møtedatoer høsten 2020 

   Det sendes snarlig rundt en doodle for å få fastsatt møtetider for høsten. 


	Sak 12-20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra       forrige møte
	Sak 13-20 Orienteringssaker

