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Vararepresentanter Elena Sandgathe (HDS) og Øystein Vedaa (FHI) deltok i møtet.

Sak 08-21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra
forrige møte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent. Ingen saker
meldt under Eventuelt.
Lenke til dokumenter for arbeidsgruppen i Teams Lenke via Sharepoint

Sak 09-21 Orienteringssaker
o

Byggetrinn 4 – status v/ HR: Planforslag er meldt inn, og et mulig
oppstartmøte planlegges i april/mai. Det er dialog med Sammen om

o

o

o

studenthuset Alrek, om dimensjonering og vilkår for ev utbygging. Planer om
omregulering av tomten kan gi utfordringer for neste byggetrinn. Gruppen fikk
se arkitekttegning av et mulig nybygg på tomten.
Referat fra styringsgruppen 8. februar 2021; aktuelle saker som tas
videre i arbeidsgruppen er arbeidet med strategi for perioden 2022-26,
samarbeidspartnere for klyngen og størrelsen på samarbeidsmidler i klyngen.
Oppdateringer fra klyngekoordinator BA;
o Aldringshub; støttebrev til dette tiltaket fra klyngen
o Aktuelle prosjekter på nettsidene ble vist frem, bl.a. Kickstart på
sykehjem (VID/Bergen kommune). Kort orientering om klyngefasilitator
sin involvering i søknader og samarbeid, inkludert Bergen
Entrepreneurial Academy.
Partnere oppfordres til å melde inn prosjekter (skjema på nettsiden).
Brukerpanelet – ny ledelse; etter konstituerende møte i ny periode for
brukerpanelet så er Dag Einar Liland (Brukerutvalget HUS) valgt til leder, med
Thale Skogstad (FFO Vestland) som nestleder.

Sak 10-21 Organisering av strategiarbeidet 2022 - 2026
Innledning v/ Nina Langeland om planer for organisering av arbeidet og hvordan en
funksjonell strategigruppe bør settes sammen. Det er ønsket at klyngefasiltator Berit
Angelskår leder arbeidet, og at det settes ned en strategigruppe på totalt 5 medlemmer.
Det foreslås at høyskolene HVL eller VID stiller med én representant, og at en
representant kommer fra Folkehelseinstituttet. Det siste særlig med tanke på
byggeprosessen mot 2026, som også er rammen for strategien. I tillegg vil student- og
brukerpanelet bli tilbudt å bli representert, eller involvert på den måten de vurderer som
best. Ytterligere to representanter ble drøftet i møtet.
FHI responderte med å melde at de trenger tid til å svare om de stiller med egen
representant i gruppen, og eventuelt hvem det vil være.
HUS og HDS avklarer om de kan stille med felles representant, slik som HVL og VID.
Bergen kommune har ikke anledning til å stille med egen representant på grunn av
dagens koronasituasjon. De vil bidra gjennom regelmessige drøftinger i Arbeidsgruppen.
Vestland fylkeskommune har ikke behov for å være representert i gruppen, og presiserer
som kommunen, hvor viktig det er med løpende rapportering.
Det psykologiske fakultet vil bidra i strategigruppen, med en viktig rolle knyttet til
perspektivet på folkehelse og helsefremming.
Frist for innmelding av representanter settes til første uken etter påske. Frem til fristen
ber også BA om å få tilsendt relevante strategidokument fra partnerne.
Det ble kommentert at det er flere klynger med overlappende fagområder og partnere.
Klyngene bør spille hverandre sterkere. Klyngefasilitator har dialog med klyngelederne
fra Polyfon og Idrettsklynge Vest.
Hvorvidt det er aktuelt med rådgivning fra ekstern konsulent ble drøftet. I
utgangspunktet bør vi klare prosessen selv. Det oppfordres til at partnerne utnevner
representanter med erfaring fra strategiarbeid.

Hovedområdene som er foreslått for strategien er tradisjonelle. Strategigruppen kan
melde tilbake hvis de mener andre overskrifter er mer formålstjenlige.
Vedtak: Arbeidsgruppen slutter seg til forslaget om rammene for strategien og
organisering av arbeidet, med de kommentarer som fremkom i møtet, og med den
sammensetning av strategigruppen som Arbeidsgruppen fremmet i møtet.

Sak 11-21 Faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg – oppdatering
om ledelse og sammensetning
Oppfølging av sak 07-21 fra sist møte. KW orienterte om status for den foreliggende
oversikten over representanter, levert fra SOFH/HVL.
Representasjonen i gruppen bekreftes fra VID. Haraldsplass og Bergen kommune skal
sjekke opp i sin representasjon og melde tilbake.
Arbeidsgruppen tok oppdateringen til orientering.

Sak 12-21 Promotering og arrangementer høsten 2021
Muntlig oppdatering om Alrekdager og Arendalsuka v/ klyngefasilitator BA.
For Alrekdagene har en satt av datoene 22.–24. september, tre dager med arrangement i
tilknytning til Forskningsdagene.
Programkomite er ikke nedsatt ennå. Av de som deltok i Åpningsuken har representanten
fra HVL takket ja til å bidra videre, venter på tilbakemelding fra representant fra UiB.
Faglig forum blir foreslått som programkomite, og er sak på deres kommende møte. Her
er alle partnere representert og det er i tråd med deres mandat å skape møteplasser og
legge til rette for samhandling.
Aktuelle konsepter for Alrekdagene knyttet til ulike målgrupper:
Studenter: Ønske om å arrangere en studentkonferanse på Alrek for og av studenter,
inkludert å åpne med paneldebatt.
Innbyggere, særlig rettet mot barn og unge, eldre og nabolaget på Årstadvollen: Faglig
opplegg for og med barn og unge, og for eldre/pensjonister.
Vitenskapelig ansatte: Arrangementer av ulike slag
HUS inviterer til å kontakte Energisenteret HUS som kan brukes som aktuell arena.
HVL har invitert Alrek til et fellesarrangement under Arendalsuka. Det planlagte
arrangementet som ble avlyst i fjor – som bygger på interaksjon med publikum og
inviterte – har blitt vurdert for risikabelt med tanke på smittevernsituasjonen. HVL har
bestilt tid og areal på Statsraad Lehmkuhl, og ønsker å arrangere sammen med klynger
de deltar i, slik som Alrek og Idrettsklynge Vest. Aktuelt format er debatt. Aktuelle tema
som har vært oppe så langt er Aktive gamere eller en debatt rettet inn mot eldre.

Eventuelt
Simon Nygaard Øverland slutter i FHI, Øystein Vedaa blir da fast representant i
arbeidsgruppen.

