
                                   
 

1 
 

 

 

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE – ALREK HELSEKLYNGE 
 

Sted: Alrek helseklynge, Årstadveien 

17 – møterom Hardbakka 3F9/ 

deltakelse på Teams 

Dato: Fredag 03.12.2021 

  Kl: 09:00-11:00 

 

 

Organisasjon Navn Kode Innkalt Forfall 

Universitetet i Bergen, leder Margareth Hagen MH x  

Universitetet i Bergen, rektorat Gottfried Greve GG x  

Høgskulen på Vestlandet Gunnar Yttri GY x  

Helse Bergen Eivind Hansen EH x x 

Bergen kommune Kjell A. Wolff KAW x vara 

Haraldsplass Diakonale sykehus Kjerstin Fyllingen KF x  

NORCE Jon Harald Kaspersen JHK x x 

Folkehelseinstituttet Gun Peggy Knudsen GPK x  

VID vitenskapelige høgskole Bård Mæland BM x x 

Vestland fylkeskommune/ 

Tannhelsetjenesten 

Lathamini Murugesh LM x  

Universitetet i Bergen - MED Per Bakke PB x  

Universitetet i Bergen - DPF Norman Anderssen NA x  

Universitetet i Bergen - SV Jan Erik Askildsen JEA x x 

Studentrepresentant Selene Buskland SB x x 

Fra Univ. i Bergen møter også:     

           Arbeidsgruppen Nina Langeland NL x  

           Eiendomsavd. Helge Rekve HR x  

           Kommunikasjonsavd. under avklaring    

Klyngefasilitator (observatør) Berit Angelskår BA x  

Sekretariatsfunksjon UiB-MED Kristin Walter KW   

 

Vararepresentant Trond Egil Hansen (Bergen kommune) deltok i møtet. 
 

 
Sak 9-21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige  

                møte 08.02.21 
 Referat godkjent. Ingen saker meldt under Eventuelt. 

   

 

Sak 10-21 Orienteringer om faglig aktivitet og utvikling av klyngen 
 

a. Rapportering fra Arbeidsgruppen v/ leder Nina Langeland 

Klyngen har satt seg godt, med aktive faggrupper, bruker- og studentpanelet. 

Studentpanelet har nå representasjon fra alle institusjonene.  

I søknadsrunden for samarbeidsmidler 2022, der utlyst sum i år er høynet til 

kr. 800 000, er det en vesentlig økning i antall søknader. 

Det gis honnør til klyngefasilitator Berit Angelskår for viktig samordning i 

klyngen og dialog med partnerne.  
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Innspill om å ta med flere kommuner i Arbeidsgruppen, utover Bergen 

kommune. Det meldes om at en ny avtale med kunnskapskommunen er på 

gang, og at det i den forbindelse kan ses på mulig økt kommunesamarbeid. 

Det meldes for øvrig om utfordringer med det eksterne kommunikasjons-

arbeidet i klyngen.  

 

b. Presentasjon av prosjektet Bergen i Endring, COVID19-studien (BiE-

studien) v/ prosjektleder Silje Mæland, Institutt for global helse og 

samfunnsmedisin UiB-MED 

 

Styringsgruppen ga veldig god respons på formidlingen av prosjektet. Det ble 

pekt på det tverrfaglige samarbeidet i Alrek helseklynge som lå til grunn for  

oppstarten av prosjektet. Mange miljøer er koblet på, og det ligger mye gode 

data tilgjengelig i prosjektet.  Silje Mæland stilte spørsmål ved de økonomiske 

rammene videre, om mulighetene for mer økonomisk støtte fra 

klyngepartnerne. Det var ønskelig med innspill på dette innen møte i 

prosjektgruppe uken etter.  

 
 

Sak 11-21 Visjons- og strategiarbeid for Alrek helseklynge – status 

 
Statusrapportering fra Arbeidsgruppen v/ leder Nina Langeland. Det ble vist et 

foreløpig oppsett for strategien. 

 

Tilbakemeldinger fra Styringsgruppen: 

-   Brukermedvirkning som eget punkt i strategiarbeidet? Er et bevisst valg av 

strategigruppen for å synliggjøre hvor viktig brukermedvirkningen er. 

- Samarbeidet med kommunen har vært og vil være viktig fremover 

- Brukerbegrepet bør drøftes, ikke bare brukere som sluttbrukere? Ønske om å 

utvide begrepet eller være tydeligere på brukerbegrepet.   

- Innovasjon som et eget punkt, oppfattes som sentralt. 

- Oppsettet for strategien ser fint ut, er leseverdig og lett tilgjengelig.  

 

Endelig forslag til strategi legges frem for Styringsgruppen på møte i mars 2022. 

 

Rektor takket Nina Langeland for hennes årelange innsats for helseklyngen, og 

overrakte en blomst. Til nyttår gir Langeland seg som leder av Arbeidsgruppen. 

 
Sak 12-21 Alrekdagene – erfaringer fra 2021 og plan for 2022 
 

Orientering fra Arbeidsgruppen v/ klyngefasilitator Berit Angelskår, som viste 

utdrag fra programmet for Alrekdagene 2021. 

 

Styringsgruppen formidlet gode tilbakemeldinger på dagene, både med tanke på 

program, tilrettelegging av arrangement og organisering. Det er viktig at dagene 

finnes, de er med i synliggjøringen av klyngen. Planlegging av dagene for høsten 

2022 er allerede i gang. 
 
Sak 13-21 Planer Alrek 4  

 
Orientering fra Eiendomsavdelingen UiB v/Helge Rekve; 

 

https://alrekhelseklynge.no/prosjekter/bie/


                                   
 

3 
 

Planarbeidet er godt i gang, men som del av prosessen er en bedt om å 

nedskalere arealene. I nytt planforslag legger en opp til å redusere arealene fra 

ca. 14 000 kvm til mellom 11-12 000 kvm. Det vil være en dialog med 

byarkitektene og plankontoret i Bergen kommune om saken. 

Første trinn nå er å få en godkjent reguleringsplan. 

 

Drøfting av arealene og hvilke miljøer og partnere som ev skal inn i Alrek 4. Her  

er det foreløpig mange usikkerhetsmomenter. Det psykologiske fakultet uttrykker 

interesse for å delta i arealdrøftingene. Dagens leieavtale for FHI går ut i 2026.  

Styringsgruppen kommer tilbake til saken. 

 

 
Sak 14-21 Fremtidig organisering og mandat for styringsgruppe og 

arbeidsgruppe for Alrek helseklynge  
  

a. Innledning til saken v/ viserektor Gottfried Greve 

b. Forslag om oppnevning av komité 

 

Gottfried Greve kom med forslag om å sette ned en hurtigarbeidende komite for å 

se på hvordan arbeidsgruppen for klyngen skal se ut fremover, og hvilket mandat 

den skal ha. Komiteen vil settes ned innen 20.12 og får en frist til 1. mars.  

Parallelt bør en se på hvordan styringsgruppen fungerer, hvorvidt den bør slankes 

noe i representasjon. 

 

Innspill fra styringsgruppen i drøftingen:  

-    Kan navn på gruppene endres, f.eks. fra arbeidsgruppe til driftsgruppe?      

- Hva med flere kommuner inn i gruppen?  (Jfr. innspill under sak 10-21a) 

- Når klyngen får en ny strategi; hvordan bør gruppen da være sammensatt for 

best å kunne ivareta det som skal gjennomføres? 

- Viktig å definere hvilke oppgaver hver av gruppene skal ha. Virker ikke så 

hensiktsmessig at det er de samme personene i styrings- og arbeidsgruppen. 

- For klyngen har gruppene også en funksjon i å fasilitere gode møteplasser. 

- Det psykologiske fakultet ønsker fortsatt å delta i både arbeids- og 

styringsgruppen. 

- HVL ser det som ryddig å ha én representant, som også bidrar i koordinering 

internt. 

- Kommunen har også tidligere signalisert at de trenger bedre representasjon i 

arbeidsgruppen, ikke i styringsgruppen. 

 

Styringsgruppen sluttet seg til forslaget om at en komite – bestående av en 

representant fra hhv UiB (Det medisinske fakultet), høyskolene (HVL/VID), Helse 

Bergen og Bergen kommune – settes ned. Det ønskes at komiteen kommer med 

forslag til sammensetning og mandat for både styrings- og arbeidsgruppen. Som 

ressurs for komiteen bidrar klyngefasilitator og sekretariatet. 

 

 
Sak 15-21 Dato for styringsgruppemøte våren 2022 

 
Det ble enighet om tidspunkt for neste møte i styringsgruppen: fredag 18. mars 

kl. 14.00 – 16.00. På møtet vil forslaget til ny strategi for klyngen være hovedsak. 


