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Prosjekt Alrek helseklynge 

Organ Arbeidsgruppen 

Sted Møterom Tarlebø 2F15, 2. etg i 

nybygget Alrek helseklynge, 

Årstadveien 17 /SKYPE 

Dato:  27.08.2020 

  Kl: 14:30 -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  

Bergen kommune Trond Egil Hansen TEH x  

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  

Universitetet i Bergen, leder 

Sentral brukergruppe 

Guri Rørtveit GR x  

Universitetet i Bergen, 

kommunikasjonsforum 

Odd Vegard Kandal-

Wright  

OVK x  

Universitetet i Bergen – adm 

MED 

Kristin Walter KW x  

 

I tillegg deltok vara Elena Sandgathe (HDS). Silje Mæland deltok under sak 24-20. 

Representantene fra UiB-DPF, UiB-MED, HDS, HUS og VID deltok på Skype. 

 

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

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

 

Sak 21-20 Orienteringssaker 
• Byggeprosess Årstadveien 17 – status ferdigstilling. Prosjektet 

som nå er ferdigstilt har vært preget av godt arbeid og raske 

beslutningsprosesser. Ingen endringer etter kontrakt, og prosjektet har 



holdt seg til budsjett, Arbeidsgruppen er meget fornøyd og gir ros til 

alle involverte i prosjektet. 

• Orientering fra Den sentrale brukergruppen. Miljøene som har 

flyttet inn i huset er meget godt fornøyde, flytteprosessen har gått 

smidig. Nå er det fokus på mer praktiske avklaringer som disponering 

av møterom, bruk av kaffemaskiner etc. Koronasituasjonen medfører at 

fellesarealer har mindre kapasitet enn planlagt. 

• Status referansegruppe byggetrinn 4.Regulering av Årstadveien 23 

er i gang, et bygg planlagt med areal 12-14 000 kvm. Blir en åpen 

prosess fremover, med to planlagte møter i referansegruppen i høst. 

Som representant nr. 2 fra Arbeidsgruppen deltar Det psykologiske 

fakultet UiB. 

• Oppnevning faggruppe barn og unge/faggruppe migrasjon og 

innvandrerhelse. Oppnevningsbrev er utsendt og gruppene i gang. 

Det er supplert med nye representanter i gruppen for migrasjon og 

innvandrerhelse. 

• Status nettsider. Orientering v/ OVK og visning av foreløpig oppsett 

for nye nettsider. Det er byrået Haltenbanken som har fått oppdraget, 

og det er planlagt at sidene vil være lansert til åpningen i uke 42. 

 

Sak 22-20 Omdisponering av fellesmidler budsjett 2020  
           En skisse for omdisponering av midlene ble fremlagt for arbeidsgruppen.  

       Koronasituasjonen og kostnader til nye nettsider medfører endringer i  

        disponeringen av midler til felles tiltak. Rammene for hver partner forblir  

  uforandret. 

Arbeidsgruppen slutter seg til endringer for omdisponering inneværende år. 

 

 

Sak 23-20 Budsjett 2021 
      Saken ble fremlagt som en videreføring av sak 22-20. 

Vedtak:  Arbeidsgruppen går inn for at rammene for fellesmidler for 2021 

opprettholdes på samme nivå som tidligere planlagt, men med en 

midlertidig reduksjon av samarbeidsmidlene fra kr. 500 000 til kr. 400 000 

for 2021, begrunnet i omdisponeringene vedtatt i sak 22-20. 

 

 

Sak 24-20 Status Alrek-uke 

                    Orientering v/ leder av komiteen Silje Mæland; planlagt program for  

           onsdag-fredag i Alrek-uken er under full planlegging (viste skisse av  

       onsdagen i uke 42). Det offisielle programmet for åpningen av bygget  

           mandag-tirsdag samme uke er på grunn av smittesituasjonen justert til et  

        heldigitalt opplegg (sending) på tirsdagen, mens mandagen (internt     

   program i regi av Husrådet) kan gjennomføres som planlagt. 

Arbeidsgruppen ble på denne bakgrunn bedt om å drøfte realistisk  

gjennomføring av tiltakene onsdag-fredag. Digitale løsninger kan ev  

kombineres med lansering av nye nettsider samme uke. 



Arbeidsgruppen går inn for at planlagt opplegg onsdag-fredag i Alrek-uken 

utsettes til smittesituasjonen tillater det. Samtidig bes det om forslag til 

digitale formidlingstiltak, som arbeidsgruppen vil ta stilling til i et eget 

møte. av Det går ut snarlig melding om dette til alle som skal bidra i 

arrangementet, i tett dialog mellom arbeidsgruppen og leder av komiteen. 

 

Sak 25-20 Faglig forum - neste fase 
  Sak utsatt fra møte 04.06 (sak 16-20).  

  Faglig forum ble omtalt som en suksessfaktor for samarbeidet i klyngen,  

       med en rolle som hverken faggruppene eller Husrådet kan overta.  

     Arbeidsgruppen ser at Faglig forum vil være en betydelig ressurs for  

      klyngefasilitatoren som snart skal tiltre. 

Arbeidsgruppen går inn for at Faglig forum opprettholdes som et organ 

som har fellesarrangementer som en av oppgavene. Forumet må utvides 

fra å ha representanter kun fra partnere som har tilhold i nybygget til å 

være representative for alle partnerne i klyngen. Det ønskes at Faglig 

forum skal fungere som en ressursgruppe for klyngekoordinatoren. Justert 

mandat for Faglig forum legges frem for Arbeidsgruppen i kommende 

møte.  

 

Sak 26-20 Samarbeidsmidler 2021 – utlysning 

Utkast til utlysning ble drøftet.  

  Arbeidsgruppen sluttet seg til rammene og prioriteringer, og hadde noen  

  kommentarer til videre oppfølging av utlysningen; 

      - viktig med tydelig og god informasjon for å fremme studentinitiativ 

               - fremme samarbeid også med andre kommuner enn Bergen kommune 

         - ha møteplasser der prosjekter kan presenteres i løpet av året 

  Utlysningen formidles ut til alle partnere i klyngen snarlig. 

 

Eventuelt  

GR fremmet innspill om at Arbeidsgruppen bør finne nytt navn. 

 

 


