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REFERAT  

 
Prosjekt Alrek helseklynge 

Organ Arbeidsgruppen 

Sted Møterom Tarlebø 2F15, 2. etg. i 
nybygget Årstadveien 17/ Teams 

Dato: 23.10.2020 

  Kl: 14:00 -15:30 

 

Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 

Universitetet i Bergen, leder Nina Langeland NL x  

Universitetet i Bergen, rektorat Robert Bjerknes RB x x 

Universitetet i Bergen - DPF Bente Wold BW x  

Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x  

Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x vara 

Høgskulen på Vestlandet Randi Skår RS x  

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 vara 

Folkehelseinstituttet Simon Nygaard 

Øverland 

SNØ x  

Vestland tannhelsetjeneste/ 

Vestland fylkeskommune 

Ellen Bergreen EB x  

VID Anita Lyssand AL x vara 

Observatører:     

Universitetet i Bergen, 

kommunikasjonsforum 

Odd Vegard Kandal-

Wright 

OVK x  

Klyngefasilitator Alrek 

helseklynge 

Berit Angelskår BA x  

Sekretariat:     

Universitetet i Bergen – adm MED Kristin Walter KW x  

 

Vararepresentanter Helen Koldal (Bergen kommune), Elena Sandgathe (HDS) og Tove 

Giske (VID) deltok i møtet. I tillegg deltok Vegard Thuseth (jfr. sak 35-20) og Guri 

Rørtveit (fra sak 33-20).   

 

Sak 27-20 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra       

forrige møte  
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Ingen saker meldt under 

Eventuelt. 

 

Sak 28-20 Orienteringssaker 
• Åpningen av bygget i Årstadveien 17; et vellykket arrangement/sending 

som også kunne ses i etterkant. Registrerte seertall 13. oktober: totalt 1408 
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• Byggetrinn 4 – status; har hatt to møter i referansegruppen, oppstarten på 

en reguleringsprosess er i gang. Har fått grunnlag for å programmere et volum 

i et nytt bygg, ca. 50% av bygget estimert til universitetsformål. I tillegg hatt 

møte med Sammen for å se prosjektet i sammenheng med studentboligene.  

• Nye nettsider; jfr. saken om ekstern kommunikasjon (sak 32-20). Avventer 

lansering til det er mer innhold på sidene, blir en egen plattform. Opplæring i 

publiseringsløsningen foretas neste uke. Alle partnere oppfordres til å delta 

med aktive partnere i Kommunikasjonsforum. 

• Klyngefasilitator; Berit Angelskår, som tiltrådte i stillingen 1. oktober, 

presenterte seg. 

 

Sak 29-20 Alrek-prosjekter og digital formidling 

Som oppfølging av sak 24-20 fra sist møte er det fra komiteen for Alrek-åpningen, 

i samarbeid med Faglig forum, sendt ut invitasjon til alle som skulle hatt innlegg 

under Alrek-uken. De er invitert til å delta på kommende Alrek-møter for å 

presentere sine miljøer/grupper/prosjekter, med en lenke for innmelding; 
https://doodle.com/poll/yqtfg9rc4ysydrdh 

 

Sak 30-20 Faglig forum – revidert mandat  

Oppfølging av sak 25-20 fra sist møte. Et forslag til nytt mandat var utsendt på 

forhånd og ble drøftet i møtet. 

Alle partnere tar en ny runde på representasjon og ev reoppnevning i egen 

organisasjon. Funksjonsperioden vil nå være 3 år.  

Det bes om at henvendelse om Faglig forum sendes ut til alle partnere, presisere 

at det er aktive fagpersoner som er ønsket inn i gruppen. Representanter bes 

være bevisste på den en representerer og bringe informasjon aktivt inn i og ut av 

gruppen.  

 

Vedtak: Arbeidsgruppen går inn for justert mandat og sammensetning for Faglig 

forum slik det foreligger til møtet, justert for innkomne kommentarer. 

 

Sak 31-20 Klyngefasilitator – mandat og roller 

Et forslag til mandat og roller forelå til møtet.  

Arbeidsgruppen uttrykte at oppgavene og rollene som er presentert i forslaget 

synes å henge godt sammen. En ser allikevel at oppgavene har en ambisiøs profil, 

og at det må være rom for prioriteringer underveis. En dialog om slik prioritering 

er naturlig å ha mellom arbeidsgruppen og klyngefasilitator. Det samme gjelder 

dialog om spennet mellom faglige og administrative oppgaver.  Konkret ønskes 

det at punkt 4 og 5 i stillingsbeskrivelsen slås sammen, slik at rollen som pådriver 

for eksternfinansiering nedtones litt. 

Vedtak: Arbeidsgruppen slutter seg til foreliggende skisse for mandat og roller for 

klyngefasilitator i Alrek helseklynge, med de justeringer som fremkom i møtet. 

https://doodle.com/poll/yqtfg9rc4ysydrdh
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Sak 32-20 Eksternkommunikasjon helseklyngen 

Saken ble presentert av BA og OVK.  

Arbeidsgruppen ønsker at drøfting av navn på nybygget bør løftes til 

styringsgruppen over nyttår. 

Institusjonene har en litt ulik innretning når det gjelder hvem som kan bidra i 

kommunikasjon og informasjon om faglige aktiviteter, og det ønskes ikke at slik 

representasjon bindes til representanten i Faglig forum, slik det var foreslått. 

Vedtak: Saken om å navngi bygget tas videre til styringsgruppen over nyttår. 

Dersom styringsgruppen stiller seg positive til dette, arrangeres det en 
navnekonkurranse blant ansatte, studenter og brukere som er tilknyttet Alrek.  

 

Partnerne gjør en vurdering av hvilken representant i klyngesamarbeidet (Faglig 

forum, faggrupper e.a.) som blir klyngefasilitatorens kontakt for eksterne 
henvendelser til fagmiljøene.  

 

Arbeidsgruppen tar de øvrige punktene til orientering. 

 

Sak 33-20 Retningslinjer for framleie av kontorlokaler 

Saken ble fremlagt for drøfting etter konkret henvendelse om leie.  

Det er ulike juridiske og økonomiske kriterier for ev fremleie som må ivaretas, og 

det blir også en vurdering av om noen av dagens leietakere vil frigi areal og 

hvorvidt nye leietakere eventuelt bidrar til styrke målsettingen for klyngen. 

Det er enighet om at det bør være arbeidsgruppen som tar stilling til slike 

henvendelser i første omgang. Vurderinger bør allerede nå i startfasen gjøres på 

bakgrunn av retningslinjer som settes opp.  

Ønsket oppfølging; det jobbes videre med forslag/prosedyre, som legges frem 

for arbeidsgruppen på et senere møte. 

  

Sak 34-20 Representasjon i Arbeidsgruppen, Årstadveien 17 

Saken ble drøftet på bakgrunn av fremlagt saksnotat. 

Den sentrale brukergruppen v/ leder Guri Rørtveit har hatt fast observatørstatus i 

arbeidsgruppen, men representasjon utgår fra nå av siden gruppen er lagt ned i 

samsvar med plan. En ny representant i gruppen vil derfor ikke utvide antallet. 

 Arbeidsgruppen er positive til at miljøene i Årstadveien 17 deltar i gruppen. 

Vedtak: En representant fra lederforum i Årstadveien 17 får f.o.m høstsemesteret 

2020 fast representasjon i Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge. 

 

Sak 35-20 Rapportering fra Faggruppe innovasjon og e-helse 

Rapportering v/leder av faggruppen Vegard Tuseth (UiB). Presentasjonen sendes 

ut sammen med referatet. 
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Drøfting av hvordan vi kan bli mer aktive rundt andre støtteordninger for 

prosjekter enn de vanlige forskningsprogrammene.  Faggruppen ønsker blant 

annet mer fokus på pre-innovasjonsprosjekter, og det å bygge en kultur som 

fasiliteter en innovativ tankegang.  

Arbeidsgruppen støtter faggruppen i deres ideer, og ser at partnerne her må være 

med og åpne veiene som vi som fellesskap kan bidra til. Det må investeres både 

tid og ressurser for å få ting til. 

I faggruppens arbeid med å samle og synliggjøre aktuelle prosjekter ønskes det at 

klyngefasilitator og ansvarlige for nettsidene kobles tettere på. 

 

 

 


