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INFORMASJON OM SAMMENSLÅINGEN FRA PÅTROPPENDE
INSTITUTTLEDELSE
Først vil vi informere om at det nå ser ut til at instituttet har fått et navn. Dette er det første
skrivet der brevhode med det nye navnet på tas i bruk. Det er derfor litt historisk, selv om det
formelt sett ikke er helt korrekt, da verken navnet eller instituttet egentlig eksisterer før 1.
januar 2004.
Navnet skal godkjennes av fakultetsstyret i januar, men det er en bredt sammensatt gruppe
som nå er blitt enige om navneforslaget, hvorav fire av disse sitter i fakultetsstyret. Gruppen
har bestått av dekanatet (Aksnes, Sejrup, Blokhus), påtroppende leder og nestleder (Giske,
Kaland) og biologenes representant i fakultetsstyret (Fyhn). Det nye navnet blir: Institutt for
biologi (engelsk: Department of biology, akronym: Bio). Gruppen fant mange argumenter
både for og mot et langt navn med et marint "flagg" i, men endte med å foreslå et kort navn
etter mal av de fleste instituttnavn ved fakultetet. Gruppens fulle argumentasjon for det nye
navnet vil bli lagt ut på bioreorganiseringssiden1:
I tilfelle noen er tvil om sine egne eller andres oppgaver etter jul og nyttår: Alle ansatte skal 5.
januar møte på de arbeidsplasser de har hatt ved sine respektive institutt! Når det gjelder
administrasjonen vil der imidlertid skje noen forflyttinger tidlig på nyåret. Hvor raskt dette
skjer vil avhenge av en del praktiske forhold rundt rom, møbler, datautstyr etc.
Administrasjonens hovedsete blir på HIB. Dette er naturlig da det er på HIB instituttet
planlegges samlet med tiden. I mellomtiden opprettholdes ekspedisjonsfunksjoner i
Realfagbygget og i Jahnebakken, med henholdsvis Anne Birgit Ruud Hage og Borghild
Hagesæter som hovedansvarlige. Ekspedisjonen på HIB vil i januar hovedsakelig bemannes
av Ingrid Toft.
I tillegg til de rene ekspedisjonsfunksjonene inndeles den nye administrasjonen i tre
seksjoner: Studie, økonomi og personal. Mens seksjonene for økonomi og personal etableres
på HIB, vil studieseksjonen etableres i Realfagbygget. På HIB blir der, etter noen
omrokeringer, plass til "innflytterne" (Berge, Eeg, Hårklau, Lygren og senere Andersen)
sammen med det administrative personalet ved nåværende IFM.
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I Realfagbygget anser vi det som ønskelig at studieseksjonen (Solhøy, Strand, Strøm)
plasseres i tilknytning til den ekspedisjonsansvarlige (Hage). Planen er at denne
samlokaliseringen skal skje i 1. etg, men det er mulig at det vil måtte skje en midlertidig
samling i administrasjonslokalene til Zoologisk institutt i 4. etg i påvente av ledige lokaler i 1.
etg, som kan måtte involvere noen ombygginger. Det er ikke aktuelt med en vedvarende
plassering av studieseksjonen i 4. etg, da Senter for petroleumsforskning (CIPR) sårt trenger
nye lokaler, samtidig som Institutt for biologi trenger leieinntekter for å styrke
driftsbudsjettet. I tillegg til en ekspedisjonsfunksjon og en studieseksjon, skal en av de ansatte
ved økonomiseksjonen være på Realfagbygget en dag i uken for å kunne svare mer utførlig på
spørsmål knyttet til økonomi.
I Jahnebakken betjenes ekspedisjonen av Hagesæther, som også vil ta seg av lokal
bilagshåndtering og håndtering av lokale studie- og personalsaker. For å sikre en
fulltidsbetjent ekspedisjon vil også Andersen delvis ha sin arbeidsplass her, men med
oppgaver for fellesadministrasjonen.
Som det tidligere er informert om er en kontorsjefstilling for det nye instituttet lyst ut, med
søknadsfrist 22. desember. Inntil denne stilingen er besatt, vil Kristine Breivik og Kristin
Bakken fra fakultetssekretariatet, i 50% stilling hver, utføre kontorsjefoppgaver. Breivik vil i
hovedsak forholde seg til personal- og økonomiseksjonene, og håndtere overgangsordninger
for administrasjonen generelt. Breivik vil videre lede arbeidet med kompetansekartlegging og
utarbeidelse av en endelig funksjons- og bemanningsplan for administrasjonen og ITpersonalet (jfr. informasjon som ble gitt om omstillingsprosessen på allmøtet 10. desember,
og i brev fra fakultetsdirektøren 5. desember2). Bakken vil ha et overordnet ansvar for
studieseksjonen og ha oppgaver knyttet til øvrige integreringsprosesser for det nye instituttet.
Planen er at Breivik og Bakken skal være hele mandager på HIB og hele torsdager på
fakultetet. Tirsdag, onsdag og fredag vil Breivik være på HIB før lunsj og Bakken etter lunsj.
Dette danner et utgangspunkt, men grunnet møtevirksomhet vil det nok ofte oppstå endringer
i planen. Sikreste måten å få kontakt på vil derfor gjerne være på e-post.
Administrasjonen skal samlet sett betjene hele det nye instituttet! En annen gruppe som får et
utvidet ansvar for hele instituttet er IT-seksjonen (Breistøl, Dragsnes, Krzywinski, Norland,
Steine), da de får oppgaver knyttet til felles websider, mailinglister, backup etc. Torsdag 18.
desember registrerte IT-avdelingen en inntrenging (cracking) på Botanisk institutt. Dette har
medført en stor arbeidsbelastning for hele IT-seksjonen vår oppunder jul da de, sammen med
personell fra IT-avdelingen, har arbeidet med å reinstallere alle PCene ved Botanisk institutt.
Episoden har medført at de ansatte på Botanisk har vært, og mange er fortsatt, uten e-post og
nettverk. Sakte men sikkert er dette i ferd med å komme på plass igjen, men da også ITpersonell må få juleferie, vil det ennå ta tid før alle IT-funksjoner hos våre botanikere er
"oppe" igjen. Denne inntrengingen har satt fart i en prosess som vi trodde at vi kunne bruke
våren til å planlegge: Vi har nå bedt IT-avdelingen om å administrere alle PC-er ved
instituttet. De begynner nå i desember med de botaniske, og vil fortsette omleggingen til
”klient-drift” i resten av instituttet etter årsskiftet. Dette skal sikre oss tryggere PC-er, med
regelmessige oppdateringer. På sikt vil dette frigjøre tid for vårt eget IT-personell til IToppgaver knyttet til forskning og undervisning.
Komiteen som er i gang med å planlegge rom og funksjoner i forbindelse med det planlagte
nye byggetrinnet på HIB har nylig hatt sitt første møte, og flere møter er planlagt i
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begynnelsen av januar. Her har alle de nåværende instituttene og fakultetet en representant
hver. Gunnar Bratbak er oppnevnt som leder av komiteen av Jarl Giske. Eva Krzywinski er
oppnevnt som prosjektverneombud. Hans Ebbing fra Eiendomsavdelingen er sekretær.
Det er et stort institutt dere alle blir en del av! Vi har foretatt en omtrentlig opptelling av alle
ansatte som befinner seg i våre lokaler (UiB og Unifobansatte), og kommet fram til ca 210
personer. Dersom vi skal regne med museet også (håpet er samlokalisering i forbindelse med
nybyggene), blir vi vel 230 ansatte. Dette betyr at vår enhet blir større enn flere av fakultetene
ved UiB, med et samlet forvaltningsansvar for ca 130 millioner kroner pr år.
Vi avslutter med en glad-melding: Institutt for biologi har vunnet en stor gevinst i
Forskningsrådet! Professor Frede Thingstad sendte inn en søknad om et ”Strategisk
universitet-program” (SUP) i vår, og i forrige uke fikk han vite at 10,5 millioner var sikret for
de neste 4 årene. Søknaden heter ”Biodiversity patterns: Blooms versus stable coexistence in
the lower part of marine food webs” og er et samarbeid mellom de marine mikrobielle
økologene ved nåværende Institutt for mikrobiologi og de marine økologene ved nåværende
Institutt for fiskeri- og marinbiologi. Dette samarbeidet har pågått i mange år, men har blitt
styrket av sammenslutningsprosessen i biologi. Det er så vidt vi vet fjerde gangen
mikrobiologene henter hjem et SUP-trofe, og det er en stor prestasjon. Nytten av slike store
SUP-prosjekter kan vi tydelig se i det sterke samarbeidet som i flere år har vokst fram mellom
samfunnsøkologer og systematikere ved Botanisk institutt, Zoologisk institutt og Bergen
museum. En av fordelene ved å tilhøre et stort institutt, er at vi ofte vil få anledning til å glede
oss over hverandres suksess.

God jul fra oss påtroppende, og vel møtt ved Institutt for biologi i 2004!

Jarl Giske
påtroppende instituttleder

Peter Emil Kaland
påtroppende stedfortreder

Kristine Breivik
påtroppende midlertidig kontorsjef

Kristin Bakken
påtroppende midlertidig rådgiver
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