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Kjære nyansatt 

Velkommen til Institutt for Geovitenskap 

De første dagene vil du gjerne føle deg ganske overveldet av mange nye ansikter, lokaliteter, rutiner osv. Vi håper at 
denne informasjonsbrosjyren vil være nyttig nå i begynnelsen.  

Institutt for geovitenskap (GEO) er det nest største av syv institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 
Instituttet har en akademisk stab på 42 personer og 42 ansatte i tekniske/administrative funksjoner. I tillegg er det 
mer enn 80 stipendiater og andre midlertidige vitenskapelige stillinger. Våre ansatte kommer fra nærmere 30 ulike 
land. 

Instituttledelsen: 
Instituttleder:   Ingunn Hindenes Thorseth  
Stedfortreder:   Ritske Huismans  
Administrasjonssjef:  Andrea Grimnes 

 

Instituttet er delt opp i fire forskergsgrupper: 
• Geodynamikk 
• Kvartære geosystemer 
• Basseng- og reservoarstudier  
• Geokjemi og geobiologi  
 
Instituttet har to tekniske grupper: 
• Laboratorier. Leder: Ole Tumyr, Vara: Hildegunn Almelid. 
• Felt, Tokt, IT og seismisk nettverk. Leder: Stig Monsen, Vara: Bent Ole Ruud.  
 
Forskningsfasiliteter (laboratorier, felt- og tokt):  http://www.uib.no/geo/53349/forskningsfasiliteter  
 

 

http://www.uib.no/personer/Ingunn.Hindenes.Thorseth
http://www.uib.no/personer/Ritske.S..Huismans
http://www.uib.no/personer/Andrea.Grimnes
https://www.uib.no/geo/52374/forskergrupper-ved-institutt-geovitenskap
https://www.uib.no/fg/mgg
https://www.uib.no/fg/mgg
https://www.uib.no/fg/brs
https://www.uib.no/fg/geobio
http://www.uib.no/personer/Ole.Tumyr
http://www.uib.no/personer/Stig.Monsen
http://www.uib.no/geo/53349/forskningsfasiliteter
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1. Kontaktinformasjon  
 

Ledelse ved Geo 

Administrasjonen ved Geo er lokalisert  i 3 etasje:  Åpningstid i Resepsjonen fra kl 10 - 14 

Kontakt instituttet 

 

2. Praktisk informasjon 
 
Nøkler, post, kontorrekvisita, innkjøp, parkering og it info 

ID-kort 
/nøkkelkort: Alle universitetsansatte må ha et ID-kort. Dette brukes til universitets printer og kopimaskiner. 

Kortet fungerer også som et nøkkelkort til instituttets kortlesere og universitetets bygninger du får  
tilgang til og som biblioteks kort ved universitetsbiblioteket. 
 

Nøkler:  Du trenger også nøkler til kontoret ditt. Nøkler fås utlevert i resepsjonen. Her får du også informasjon 
om hvordan du får anskaffet ID-kort/nøkkelkort. Nøkler og ID-kort/nøkkelkort leveres i resepsjonen 
ved avslutning av opphold/arbeidsforhold ved instituttet. Adgangskort 

Post:  Dersom du skal sende ekstern post og ønsker at denne skal komme frem påfølgende dag, må denne 
legges i kassett merket ”ekstern post” i resepsjonen før kl. 09.30. Innkommende post fordeles i 
posthyllene ca. kl. 12, hver dag. Posthyllene finnes på rommet vis a vis resepsjonen (rom 3108). 
Brevmal finnes på Fellesområdet:  "For alle ansatte”, undermeny ”Skjema og maler”.  Husk at offisielle 
brev som skal arkiveres må sendes via administrasjonen. 

Rekvisita:  Kontorrekvisita finnes på rom 3155. Hvis noe mangler, gi beskjed i resepsjonen.  

Innkjøp/bestillinger: 
GEO har faste "bestillere" som skal benyttes. Bestillingene gjøres via UiBs innkjøpssystem og faste 
leverandører. Alle bestillinger må ha et PM-nummer fra innkjøpssystemet til UiB.  UiB er underlagt Lov 
og Forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelser over kr 100.000,- gjøres via UiBs 
innkjøpskontor.http://www.uib.no/oka/organisering/innkjopskontoret 
 

Kopimaskin/printer:  Maskinene står på postrommet i 3 etg rom 3108 og 3141 og på rom 2137B i 2 etg.  
   Adr. er: \\print\pullprintricoh  

Telefon: Telefonnummer til instituttets resepsjon er 555 83600. Kun fast ansatte og laboratorier har eget 
telefonnummer. Internt på UiB brukes bare de 5 siste sifre i telefonnumrene. For å ringe eksternt i 
Norge: tast 0 først (utenlands: tast 0 00 først).  UiB benytter Skype for Business for telefoni. 

Lunsjrom: Instituttets lunsjrom «Steinbiten» finner du i 2 etg. vis a vis heisen (rom 2112B-2111). Vannmaskin, 
kaffeautomat og tekoker finnes både på lunsjrommet og postrommet. Det anbefales ikke å drikke vann 

http://www.uib.no/geo/93465/ledelse
https://www.uib.no/geo/54412/administrasjonen-ved-geohttps:/www.uib.no/geo/54412/administrasjonen-ved-geo
http://www.uib.no/geo/54176/kontakt-instituttet
http://www.uib.no/ub
https://www.uib.no/foransatte/17364/adgangskort
http://www.uib.no/geo/54412/administrasjon#bestillere-
http://www.uib.no/oka/organisering/innkjopskontoret
file://print/pullprintricoh
https://it.uib.no/Skype_for_Business
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rett fra springen. Hver enkelt bruker har ansvar for å rydde etter seg. Instituttets lunsj er en halvtime 
og legges normalt i 11.30 - 13.00. K.G.Jebsen senteret har lunsjrom i 4 etg, rom nr 4135. 

Parkering: Ansatte og studenter oppfordres til å bruke offentlig transport og å sykle til arbeid. Trygg 
sykkelparkering finnes flere steder på universitetsområdene. Blant annet er det plass til 57 sykler i 
sykkelburet i garasjen på Realfagbygget (Allégaten 41). Det er noen få frie parkeringsplasser ved UiB. 
Bilen må ha UiBs parkeringsoblat i vinduet. Skjema for parkeringsoblat finnes på web se mer info her.  

IT-konto: For søknad om ny IT-konto kontakt Trine Lise Stjernholm.  Søknad og administrering av it-konto:  
https://sebra.uib.no. For Unix/Linux kontoer – ta kontakt med Leo Zijerveld eller Øyvind Natvik 
(instituttets lokale IT-personell). 

IT-støtte:  IT-avdelingen sentralt ved UiB, (http://it.uib.no/) har ansvar for standardiserte tjenester som 
nettverk, serverdrift og klientdrift, samt brukerstøtte på de systemene IT-avdelingen drifter.  

Problemer meldes til BRITA-tjenesten (It-brukerstøtte):  tlf. 8 4700, eller via Issue tracker: 
http://bs.uib.no/. Fagnær IT-støtte, innkjøp av IT-utstyr, printerdrift (for ansatte), samt håndtering av 
programlisenser gjøres av instituttets lokale IT-personell. Ved usikkerhet om hvor en skal henvende 
seg, kontakt BRITA som vil henvise til rette instans. 

Trådløst nettverk: Sikkert trådløst nettverk (Eduroam). Trådløstnett for gjester. 

Personprofil på UiB web: Ansatte skal oppdatere egen profil på web. www.uib.no/user     

 

Arbeidstid og tilstedeværelse 
Vitenskapelig ansatte (gruppe A og B: professorer, førsteamanuenser, postdoktorer, forskere og stipendiater) 

Regulert arbeidstid er 40 timer pr uke inkludert 30 minutters lunsjpause. Vitenskapelig ansatte må ikke 
registrere sin arbeidstid og kan derfor heller ikke avspasere mertid.  

Åpningstiden for UiB er offisielt fra 08:00-16:00 og kjernetid fra 09:00-14:30. Instituttledelsen forventer at 
ansatte er tilstede ved instituttet i kjernetiden. Heldagsfravær inkludert arbeidsreiser skal være avklart og 
registrert i forkant.  

Teknisk og administrativt ansatte (gruppe C) 

 På årsbasis er arbeidstiden gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke, inkludert 20 minutters spisepause.  

  Den daglige arbeidstid skal som hovedregel fordeles mellom sommer/vinter på følgende måte: 
15. mai - 14. september: kl. 08.00 til kl. 15.00 
15. september - 14. mai: kl. 08.00 til kl. 15.45. 

  
Teknisk/administrativt ansatte skal være tilgjengelig for arbeidsoppgaver i spisepausen. 

 

  

https://www.uib.no/hms-portalen/71013/sykkelparkering
http://www.uib.no/foransatte/17314/parkering-p%C3%A5-universitetet
https://sebra.uib.no/
http://www.uib.no/personer/Leo.Zijerveld
http://www.uib.no/personer/%C3%98yvind.Natvik
http://it.uib.no/
http://bs.uib.no/
https://it.uib.no/Eduroam
https://it.uib.no/UiB-guest_tr%C3%A5dl%C3%B8st_nett_for_gjester
http://www.uib.no/user
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Fravær (sykdom, ferie, møter, konferanser, reiser, felt og tokt) 

Alt fravær skal meldes i forkant! 
 
Heldagsfravær inkl. reiser*) knyttet til faglige møter, seminarer, konferanser, kurs ol.  meldes inn via GEO sitt 
fraværsskjema  
 
Felt og tokt meldes via egne skjema som levers resepsjonen i papir i god tid før avreise: Feltarbeid og tokt (kommer 
snart ny elektronisk ordning) 
 
Sykdom:  Meldes så fort som mulig via e-post eller telefon til administrasjonen, på første fraværsdag.  

Sykefraværet ved bruk av egenmelding registreres i HR-portalen når en er tilbake på arbeid.  
Sykemelding kommer normalt elektronisk til UiB fra lege ved behov og alltid for fravær over 8 dager. 
Nyansatte ved UiB kan ikke bruke egenmelding de to første månedene de er tilsatt og må da ha 
sykemelding fra lege.  

 
Ferie:  Alle ansatte har rett på ferie og er pliktig til å avvikle opptjent ferie. Ferie avtales med nærmeste 

arbeidsleder og planlegges og godkjennes i forkant av ferien i HR-portalen.  
 
Avspasering: Teknisk/administrativt ansatte er pålagt å registrere sin arbeidstid i Min tid og kan gjennom deres 

avtale om bruk av fleksitid også avspasere mer tid som opparbeides. Avspasering skal planlegges og 
avtales med nærmeste arbeidsleder i forkant og registreres som avviklet mertid i Min Tid i HR-portalen. 

 

*) Mer informasjon om reiser: 
 

Reise: Informasjon om reiser, bestilling av reiser og Mobilitet 
Oppgjør for reisen: Etter at reisen er gjennomført, sendes reiseregning inn via  HR-portalen 
Faste og midlertidig ansatte ved UiB kan søke om kredittkortet EuroCard til reiseutlegg. 

 
 
Reiseforsikring:UiB er selvassurandør og ansatte på reise kan være dekket av forsikring gjennom statlige særavtaler 

eller kredittkortselskap (mer informasjon her). Når du bruker kredittkortet fra EuroCard er 
reiseforsikring inkludert i kortet. Les mer om forsikringsvilkårene. 
 

 

Helse miljø og sikkerhet (HMS) 

Alle ansatte plikter å sette seg inn i universitetets og instituttets HMS-system.  I UiBs HMS-portalen finner man nyttig 
informasjon om hms-arbeidet generelt.  

HMS ved geovitenskap: På denne lenken her finner man nyttig informasjon om HMS-arbeidet ved instituttet. 

Verneombud:  Verneombud (VO) for 2019 og 2020 er Siv Hjorth Dundas og Vara verneombud er Eivind Støren.  

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=615307
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/sikkerhet/feltarbeid-og-tokt/feltarbeid-og-tokt
https://uib.bluegarden.net/
https://uib.bluegarden.net/
https://www.uib.no/foransatte/90246/reise
https://www.uib.no/foransatte/30771/mobilitet
https://uib.bluegarden.net/
http://www.uib.no/foransatte/90246/reise?step=2#bruk-av-kredittkort
https://www.uib.no/foransatte/90246/reise?step=4
http://eurocard.no/korttjenester/reiseforsikring/
https://www.uib.no/poa/hms-portalen
http://www.uib.no/geo/ressurser/helse-miljo-og-sikkerhet-hms
http://www.uib.no/personer/Siv.Hjorth.Dundas
http://www.uib.no/personer/Eivind.Wilhelm.Nagel.St%C3%B8ren
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HMS-ansvarlig for instituttet er instituttledelsen. Instituttleder har fordelt oppgaver til følgende personer for å bistå 
i HMS-arbeidet:  

HMS-koordinator (HMS-K): Ole Tumyr 
Kjemikalieregister, Eksponeringsregister: Hildegunn Almelid.  
Avhending av Farlig avfall: Irina Dumitru 
Strålevernsansvarlig: Haflidi Haflidason.  

 
Pårørendeinformasjon: Instituttet skal ha pårørendeinformasjon. Dette registreres i personalportalen Paga. 

Laboratorietilgang: 
«Declaration of received info regarding safety in the laboratory» må gis før tilsatte får tilgang til 
laboratorier ved instituttet. Ta kontakt med gruppeleder for lab, Ole Tumyr, for mer informasjon: 
Ole.Tumyr@uib.no  

HMS-avvik:  Ansatte og studenter skal melde HMS-avvik i UiB sitt digitale HMS-avvik systemet. HMS-avvik er alle 
uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og 
materiell 

Brann: Dersom brannalarmen går; gå straks ut nærmeste utgang, ikke benytt heis. (lås kontordøren om 
mulig); oppmøteplass er helt ute i sørenden av Realfagbygget under tak som vist på bildet under. Vent 
på nærmere beskjed før en går inn igjen. Les mer fra sikresiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uib.no/personer/Ole.Tumyr
http://www.uib.no/personer/Hildegunn.Almelid
https://www.uib.no/personer/Irina.Maria.Dumitru
http://www.uib.no/personer/Haflidi.Haflidason
https://uib.bluegarden.net/
http://www.uib.no/personer/Ole.Tumyr
mailto:Ole.Tumyr@uib.no
http://www.uib.no/hmsavvik
https://www.sikresiden.no/
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3.  Hva skjer ved Institutt for Geovitenskap 
Institutt for geovitenskap (GEO) sitt overordnede mål er å utvikle ny kunnskap om jordas oppbygning, dannelses-
historie og drivkreftene for dens dynamiske oppførsel.  

Utdanning 

GEO tilbyr utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå i geovitenskap. I studiet blir du introdusert for svært aktuelle 
temaer som energi, ressurser, klima, miljø og geofarer. 

Nyansatte stipendiater: 
Nyansatte stipendiater har 3 måneder på å søke opptak til PhD-studiet. Ta kontakt med studiekonsulent Anders B. 
Kulseng for utfyllende informasjon: Anders.Kulseng@uib.no. 

PhD studenter som har spørsmål relatert til studiene bes ta kontakt med deres primære veileder. For mer generelle 
spørsmål av mer studie administrativ karakter, ta kontakt med Anders.Kulseng@uib.no.  

Forskning 

Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire forskergrupper: Geodynamikk, Basseng- og Reservoarstudier, 
Geokjemi & Geobiologi, og Kvartære geosystemer.  
 
I tillegg har instituttet Tverrfaglige forskningskoordinatorer 
 
Ønsker du å finne en bestemt kompetanse ved instituttet kan du også bruke denne lenken: finn en forsker ved Geo 
 

Forskningsfasiliteter 

GEO eier og driver en rekke forskningslaboratorier med et bredt spekter av moderne utstyr for ulike typer analyse- og 
laboratorieforsøk. Les mer her. 

 

GEO er partner i følgende sentre: 

K.G.Jebsen-senter for dyphavsforskning 

Bjerknes Centre for Climate Research 

Norsk senter for Geothermal Energi (CGER) 

FME (Centre for environment-friendly energy research) 

ARCEx 

 

https://www.uib.no/geo/52619/bachelor-i-geovitenskap-geologi-og-geofysikk
https://www.uib.no/geo/52301/masterstudier-ved-geo
https://www.uib.no/geo/52976/phd-department-earth-science
http://www.uib.no/personer/Anders.Bj%C3%B8rnsen.Kulseng
http://www.uib.no/personer/Anders.Bj%C3%B8rnsen.Kulseng
mailto:Anders.Kulseng@uib.no
mailto:Anders.Kulseng@uib.no
http://www.uib.no/nb/fg/geodyn
http://www.uib.no/nb/fg/brs
http://www.uib.no/fg/geobio
http://www.uib.no/nb/fg/mgg
http://www.uib.no/nb/fg/geodyn
https://www.uib.no/geo/82516/tverrfaglige-forskningskoordinatorer-ved-geo
https://www.uib.no/geo/52377/formidling-finn-en-forsker-ved-institutt-geovitenskap
http://www.uib.no/geo/53349/forskningsfasiliteter
http://www.uib.no/kgj-dyphav
http://www.bjerknes.uib.no/
http://www.cger.no/
http://www.fme-success.no/
http://www.arcex.no/
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For vitenskapelige ansatte 

Registrering av vitenskapelige publikasjoner i  

Alle vitenskapelig ansatte er selv ansvarlig for å registrere sin 
vitenskapelige produksjon i databasen Cristin (Current Research 
Information SysTem In Norway). Forskningsaktiviteter kan 
registreres innen følgende hovedkategorier: 

• Journal article 
• Conference contribution or scholarly presentation 
• Book 
• Report/dissertation 
• Part of a book/report 
• Translation work 
• Media contribution 

Siste frist for registrering er 1. februar, for arbeid publisert året   
før. 

Prosjektsøknadsstøtte 

GEO tilbyr prosjektsøknadsstøtte til vitenskapelige ansatte. Forskningskoordinator Linling Chen hjelper til å finne 
finansieringskilder, veilede ved utarbeidelse av søknader og ferdigstillelse av kontrakter. Økonomiseksjonens 
prosjektøkonomer bistår med budsjett.  

Sosiale samlinger 

• Lunsjtid: «Steinbiten» ca kl 12.00 
• GEO lunsj-seminar for alle ansatte mandager 

annenhver uke – populærvitenskapelig presentasjon av 
forskergrupper og deres aktivitet, presentasjon av 
nytilsatte og annen informasjon ved behov 

• Vafler i Steinbiten hver fredag og vinlotteri (noen 
ganger i semesteret, annonseres på mail) 

• Markeringer av jubilanter gjennomføres i hver enkelt 
forskergruppe/gruppe  

• Blåturer/høstfest (vår/høst) 
• Julelunsj/julebord (fredag tidlig i desember) og her markeres ansatte med 25 og 40 år ved UiB 
• Feiring av masterstudenter (se oppslag web) 
• Feiring av PhD-kandidater (oppslag web) 
• GEO Dag & HMS-møte (instituttseminar for fast ansatte, postdoktor og forskere) 2 dager vår eller høst 
• PhD seminar (en gang i løpet av sommerhalvåret) 
• Gruppe C – teknisk og administrative ansatte har ca hvert 5 år reist ut på ekskursjon med geofaglig 

innhold fra 4 dager og opptil en uke. 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
mailto:linling.chen@uib.no
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Intern informasjon: 

Intern informasjon blir hovedsakelig gitt: i Geoviten (info-blog som oppdateres fortløpende på web.) Send gjerne inn 
bidrag til post@geo.uib.no. Følg også med på instituttets hjemmeside https://www.uib.no/geo og på kalenderen der 
over kommende arrangementer ved instituttet:https://www.uib.no/geo/kalender.  Følg også med på UiB sine sentrale 
sider for ansatte: http://www.uib.no/foransatte og på  fakultetets sider .  

Informasjonsmøter 

Ved behov starter GEO lunsjseminaret med felles informasjon. GEO lunsjseminar gjennomføres i Aud. 5, mandag kl 
12.15-13.00 annen hver uke. Påminnelse kommer på e-post. 

4. Nyttige lenker som ansatt ved UiB 
Bruk websiden for ansatte ved UiB. Her finner du mye nyttig informasjon: http://www.uib.no/foransatte  

• Under valget Mitt ansattforhold finner du info som medarbeiderhåndboken. Et oppslagsverk for alle ansatte 
ved UiB. Her finner du nyttig informasjon knyttet til ditt ansattforhold. 

• «Lønn, reise og fravær», Ferie, Flexitid, Bredbånd etc 
• Personalportalen (Paga) – lønnsslippen din, registrere ferie, fravær og permisjon, fylle ut reiseregning og 

registrere pårørende informasjon, telefon etc. 
• HMS-portalen:  Sikkerhet, Feltarbeid/tokt, Fysisk aktivitet, etc 
• Kompetansetilbud: Kompetanseutvikling, e-læringskurs etc 
• Velferd, kultururarrangement, fritidstilbud, velferdshytter etc 
• Hvem-Hva-Hvordan (kortfattet personalinformasjon til deg som ansatte ved Geo)  

  

https://geo.w.uib.no/
https://www.uib.no/geo
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/matnat/
http://www.uib.no/foransatte
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/
http://www.uib.no/foransatte/17396/l%C3%B8nn-reise-og-frav%C3%A6r
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69845
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69836
http://www.uib.no/foransatte/91763/bredb%C3%A5ndsavtale
https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/login.php?asLen=166&AuthState=_9891d1b0fb8cb2ec73c446f393916f97beda15792c%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.feide.no%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fbluegarden.as%252Fsp%26cookieTime%3D1474368073
https://www.uib.no/hms-portalen
http://www.uib.no/hms-portalen/90149/sikkerhet
http://www.uib.no/hms-portalen/74480/feltarbeid-og-tokt
http://www.uib.no/hms-portalen/74325/fysisk-aktivitet
http://www.uib.no/foransatte/17395/kompetanseutvikling
https://www.uib.no/foransatte/110188/e-l%C3%A6ringskurs
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
https://www.uib.no/nb/geo/55858/ansatte-ved-geo#personal
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5. Sjekkliste for deg som nytilsatt 
 

Rutine Ansvarlig Merknader Delegert til Utført dato 
• Generell IT-tilgang 
• Posthylle 
• Navneskilt på kontordøren 

 
Trine Lise/ 
Mareile 
 

  
 
 

 
 
 
 

Dag 1: 
• Ønske velkommen i ny stilling 
• Omvisning, hilserunde 

 
Leder/ 
Trine Lise 
 

   

• Siste tilpassinger IT-tilganger 
• Adgangsbrikke/nøkkelkort/nøkkel 

til kontor 

Trine Lise/ 
resepsjon 

   

• Instituttets organisasjonskart 
• Informasjon om rettigheter og 

plikter som Ny ved UiB (her finner 
du informasjon om arbeidstid, 
fleksitid (T/A-stillinger), ferie, 
egenmelding, IA, sykmelding, 
permisjon) 

• Kort opplæring i personalportalen 
(PAGA) 

• UiBs nettbaserte 
medarbeiderhåndbok 

• Oppfølging i prøvetiden - 
fastsetting av oppfølgingsmøter i 
prøvetiden (minimum 2 møter) 

• Instituttets/avdelingens interne 
sider, HMS-sider 

• Lokale beredskapsrutiner 
• Interne brannrutiner 
• HMS-portalen 
• HMS-avvikssystem 
• Verneombudsordningen 
• Fakultetets beredskapsplan 
• Rekvisita 
• IT-brukerstøtte BRITA 
• Bestillere ved GEO. Reiser. Inkl. 

kredittkort, reisebestillinger, 
reiseregning/forskudd, refusjoner 
mm 

Leder 
 
 
 
 
 
 
Trine Lise/ 
Anette 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea 
 
 
Ole 
 
 
 
 
 
Bestillere 
Krastina  

   

 

https://sebra.uib.no/
http://www.uib.no/personer/Mareile.Andersson
http://www.uib.no/personer/Trine.Lise.Stjernholm
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69818
https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/login.php?asLen=166&AuthState=_d7fe5e9ae89bd4bcd88eab7096f262f2fb9d5c6824%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.feide.no%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fbluegarden.as%252Fsp%26cookieTime%3D1474967221
http://www.compendiapersonal.no/kunder/uib/ph.nsf
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/lederhandbok/69828
http://www.uib.no/geo/
http://www.uib.no/geo/55858/ansatte-ved-geo
http://www.uib.no/geo/55858/ansatte-ved-geo
http://www.uib.no/geo/55023/helse-milj%C3%B8-og-sikkerhet-hms
http://www.uib.no/matnat/55533/beredskapsplan-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet
http://www.uib.no/geo/62977/brannvern-ved-institutt-geovitenskap
http://www.uib.no/poa/hms-portalen
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76530/nytt-system-hms-avvik
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/76530/nytt-system-hms-avvik
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/73778/verneombud
http://www.uib.no/matnat/55533/beredskap
https://bs.uib.no/?
http://www.uib.no/geo/54412/administrasjon
http://www.uib.no/foransatte/90246/reise
http://www.uib.no/geo/54412/administrasjon#hotell-og-transport
http://www.uib.no/foransatte/25935/skjema-og-maler
http://www.uib.no/foransatte/25935/skjema-og-maler
http://www.uib.no/personer/Anette.Bynes.D'Arcy
http://www.uib.no/personer/Andrea.Grimnes
http://www.uib.no/personer/Ole.Tumyr
https://w3.uib.no/nb/geo/54412/administrasjon
http://www.uib.no/personer/Krastina.Georgieva.Georgieva-Ilkova
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