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Tillegg til tildelingsbrev til Bioteknologirådet for 2019 

Det vises til regjeringens beslutning om å flytte Bioteknologirådets sekretariat fra Oslo til 

Bergen senest innen 1. januar 2021. Det vises også til orientering om denne beslutningen 

med Bioteknologirådets sekretariat den 28. mai og etatsstyringsmøtet 29. mai d.å. 

 

I forbindelse med ovennevnte beslutning gis Bioteknologirådet med dette to oppdrag. Det 

første oppdraget er å finne egnede lokaler i Bergen til Bioteknologirådets virksomhet, det 

andre oppdraget er knyttet til å rekruttere nye stillinger lokalisert i Bergen. 

 

Oppdrag om å finne lokaler i Bergen 

Bioteknologirådet skal i samarbeid med Statsbygg finne egnede permanente lokaler i Bergen 

for Bioteknologirådet. Nye lokaler skal være på plass senest fra midten av 2020. Arbeidet 

med å finne lokaler starter umiddelbart. Kostnadene knyttet til dette oppdraget dekkes 

innenfor Bioteknologirådets egne økonomiske rammer. 

 

Det vises i denne sammenheng til vårt brev datert 18. april d.å. vedrørende generelle 

føringer om Leiekontrakter for lokaler som disponeres av etatene i helseforvaltningen. I 

tillegg vises i det til avtale om forlengelse av rådgivningsoppdrag, etter regning, mellom 

Helse- og omsorgsdepartementet og Statsbygg som rådgiver ved inngåelse og fornyelse av 

leiekontrakter i helseforvaltningen, datert 16. august 2019. 

 

Oppdrag om å lyse ut stillinger i Bergen  

Bioteknologirådet bes om å starte rekrutteringsprosesser som sikrer god kontinuitet i 

aktiviteten i rådet og ta hensyn til at ny virksomhet skal bygges opp i Bergen.  
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