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RAPPORT 2009 
 
 
Innledning 
Universitetet i Bergen kan vise til gode resultater og framgang i 2009. At forskningen styrkes og 
blir internasjonalt mer synlig, kommer blant annet til uttrykk i de årlige internasjonale 
universitetsrangeringene fra Times Higher Education. I denne rankingen er UiB nå på 144 plass, 
dette er en framgang på 62 plasser siden 2008. Totalt har universitetet klatret 175 plasser siden 
2005, og universitetet er nå blant de hundre beste universitetene i Europa. Også i den 
anerkjente Shanghai-rankingen har UiB fått en bedret plassering og er nå å finne i gruppen 
mellom 201- 301 plass. I 2007 og 2008 var UiB plassert i gruppen mellom 302- 401 plass.  
 
Mot slutten av 2009 fikk tre av universitetets professorer tildeling fra det europeiske 
grunnforskningsrådet, ERC. Dette er meget gledelig og disse tre prosjektene er de eneste som 
ble tildelt noe norsk universitet i 2009. Tildelingen kom innenfor arkeologi, psykologi og biologi 
og viser betydningen av å satse på forskning over hele bredden av universitetets fagområder. 
 
I oppfølgingen av handlingsplanen for forskerutdanningen fra 2008 er gjennomføring og kvalitet i 
forskerutdanningen særlig vektlagt. UiB har nå landets raskeste gjennomstrømming i følge en 
nylig publisert rapport fra Nifu- Step. I tillegg fullfører en høyere andel av stipendiatene ved UiB 
doktorgraden enn ved landets øvrige universiteter. For å forbedre gjennomstrømmingen 
ytterligere, skal det gjøres bruk av midtveisevalueringer for å evaluere progresjon og kvalitet. 
Ordningen skal tilpasse ordningen til universitetets ulike fagtradisjoner.  
 
Til sammen 223 nye doktorer ble kreert ved Universitetet i Bergen i 2009. Dette er ti færre enn i 
rekordåret 2008, men reduksjonen ved UiB er langt mer beskjeden enn i landet samlet. Om lag 
33% av de nye doktorene er utenlandske, det bidrar til å synliggjøre Universitetet i Bergen som 
internasjonalt forskningsuniversitet. I 2009 var 668 doktorgradsstipendiater ansatt ved UiB, 456 
var ansatt med midler fra basisbevilgningen. Det var 195 postdoktorstillinger, 63 var ansatt med 
midler fra basisbevilgningen. Det er et mål å ha flere postdoktorstillinger og det er positivt at det 
nå er gitt anledning til å omgjøre inntil 5% av institusjonens stipendiatstillinger til postdoktorer. 
 
Universitetet i Bergen har hatt en betydelig vekst innenfor bidrags- og oppdragsvirksomheten. 
Spesielt gledelig er den sterke veksten innenfor EU, både i form av antall innvilgede søknader 
og i omsetningstall for 2009.  
 
Etter flere års nedgang i studenttallet, er det nå en økning på 50 registrerte studenter fra høsten 
2008 til høsten 2009. Totalt er det registrert 14083 studenter ved UiB. Årsaken til veksten er 
sammensatt. Økt gjennomstrømming gir kortere studietid og færre registrerte studenter. 
Samtidig bidrar økt søkning, økte ungdomskull, økt opptak og tilførsel av nye studieplasser som 
et krisetiltak i revidert nasjonalbudsjett 2009 til økning. Antallet primærsøkere økte i 2009, som i 
andre perioder med økonomisk krise øker tilstrømningen til utdanningsinstitusjonene.  
 
Totalt er det oppnådd 9888 studiepoeng i 2009, en økning på 66 årsenheter fra 2008. Avlagte 
studiepoeng per student er om lag på samme nivå som 2009. Antallet avlagte grader er 2159, 
en nedgang på 302 fra 2008 og lavere enn målsettingen. Endringer i antallet studenter framover 
vil være knyttet til gjennomstrømming, frafall og studentopptak. Målet er at gjennomstrømmingen 
fortsatt skal bli bedre og at frafallet skal reduseres. Det arbeides mye med analyser av frafall og 
mobilitet som fenomen, blant annet for å kunne innrette riktige tiltak. Samtidig er det klart at 
frafall også må ses som uttrykk for studentmobilitet. 

 3



 
I 2009 var universitetets inntekter vel 3,2 mrd kroner, av dette var 680 millioner fra eksternt 
finansiert virksomhet. Dette er en vekst på om lag 200 mill. kroner fra 2008. Inntekstveksten er 
knyttet til økte inntekter fra Kunnskapsdepartementet, som er brukt til å dekke økte kostnader til 
lønn og til å tilsette stipendiater. Det er også en gledelig økning i omfanget av eksterne inntekter. 
Overføringene til 2010 er om lag 100 mill kroner, som året før.  
 
Universitetets nye eksternweb ble lansert i februar 2009 og gir et godt utgangspunkt for å 
synliggjøre og profilere universitets virksomhet. Det gjenstår en del arbeid før struktur og innhold 
dekker hele bredden av aktiviteter ved institusjonen.  
 
UiB vil styrke universitetsmuseet, Bergen museum. Hovedbygningen skal rehabiliteres og 
fornyes, utstillingene videreutvikles, det skal skapes bedre rom for samlinger og tilrettelegges for 
økt forskningsaktivitet. Museet, som en av de mest monumentale bygningene i Bergen, skal 
restaureres til et formidlings- og representasjonsbygg for universitetet, byen og regionen. Høsten 
2009 ble det utarbeidet et funksjonsprogram med løsningsforslag og kalkyle for hovedbygningen 
til Bergen museum. Kunnskapsdepartementet har bedt Statsbygg om å planlegge og 
gjennomføre en rehabilitering av Bergen Museum i tråd med funksjonsplanens prinsipper. Målet 
er at bygget er ferdig rehabilitert til 200 års- markeringen av grunnlovsdagen, foreløpige anslag 
for restaureringen er anslått til om lag 400 mill. kroner. Som del av Regjeringens krisepakke i 
2009, ble UiB bevilget 30 millioner kroner til renovering, ombygging og oppgradering av 
arealene i tilknytning til museet. Bevilgningen er fulgt opp med en rekke tiltak, som utskifting av 
vinduer og ytre vedlikehold i 2009. 
 
Tabell 1 Noen nøkkeltall for Universitetet i Bergen 

2006 2007 2008 2009
Studenter (gjennomsnitt vår/ høst) 15 083 14 347 13 633 13 275
Avlagt 60- studiepoengsenheter 10 652 10 326 9 855 9 888
Publikasjoner 1 580 1 674 1 741
Doktorgrader 179 202 233 223
Omsetning (i mill. kroner) 2 824 2 907 3 051 3 248
Årsverk 3 091 3 201 3 327 3 371
  andel kvinner 49 % 49 % 49 % 50 %  
*   Avlagte studiepoeng målt i årsenheter forventes å øke noe, grunnet sen sensur. 
** Omfanget av publikasjonspoeng er ikke klart før 1. mars.  
 
Overordnet styring, ledelse, organisering 
 
Styrets vurdering av eget arbeid 
Avsnittet utformes etter styrets møte 11. februar 
 
Ledelses- og styringsformer ved institusjonen 
Universitetsstyret vedtok at Universitetet i Bergen skal ha valgt rektor høsten 2008, og i mars/ 
april 2009 ble det gjennomført valg av rektor. Rektor Sigmund Grønmo ble gjenvalgt og 
prorektor Berit Rokne ble valgt som ny prorektor.  
 
Beslutning om ledelses- og styringsformer på fakultets- og instituttnivå ble fattet i februar 2009. 
Normalordningen er valgt dekan med utvidet mandat på fakultetsnivå, men fakultetene ble gitt 
anledning til å søke om å innføre prøveordning med ansatt dekan og enhetlig ledelse. Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk- odontologiske fakultet søkte om å ha 
en slik ordning i inneværende periode, og begge fakultetene har nå prøveordning med ansatt 
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dekan. På instituttnivå kan fakultetene velge mellom å ha valgte eller ansatte instituttledere. Det 
forutsettes at alle institutter ved samme fakultet skal ha lik ordning, Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet har nå valgte instituttledere. Det psykologiske fakultet har vært gjennom en 
prøveperiode med en organisering uten institutter. Universitetsstyret ga sin tilslutning til at 
fakultetet gjeninnfører instituttstruktur med 5 institutter og valgte instituttledere høsten 2009. 
 
Nye mandater er utarbeidet for institutt- og fakultetsorganer. Det er viktige utfordringer for ledere 
på alle nivå i tiden framover, for eksempel knyttet til stramme rammebetingelser og økt 
konkurranse om studenter og eksterne forskningsmidler. Samtidig tilsier universitetets ansvar for 
grunnforskning, akademisk frihet og utviklingen av den forskningsbaserte undervisningen, at 
ledelses- og styringsformene må forankres blant ansatte og ha høy legitimitet. 
 
Mål- og resultatstyring 
Universitetets modell for mål- og resultatstyring er lagt opp etter følgende ”styringshjul”: 
 

 Innspill fra fakulteter og fagavdelinger i form av planer og budsjettforslag  
 Hovedmål, delmål og resultatindikatorer slås fast i forbindelse med at universitetsstyret 

vedtar budsjett og mål for kommende år i november. Ytterligere presiseringer skjer 
gjennom vedtak av universitetets planer for inneværende periode i februar 

 Avvikshåndtering skjer i form av egne rapporter (som regnskap, resultatrapport 
utdanning, og egne meldinger om utdanning og forskning) og gjennom sentrale baser 
som FS og FRIDA. 

 Drøftinger og evaluering skjer i dialogmøter  
 Evalueringene følges opp gjennom justeringer for påfølgende planperiode 

 
Universitetets virksomhetsmål (hovedmål) er utformet i tråd med departementets målstruktur. 
For øvrig bygger universitetets virksomhetsmål på universitetets strategiske plan og styrets 
vedtatte mål. Det er lagt til grunn at fakultetene innretter egne styringsdokumenter - også overfor 
instituttnivået - etter samme oppsett. Universitetets målstruktur er bygd opp om få, men sentrale 
kvantitative indikatorer. I tillegg er det lagt opp til rapportering i form av noen sentrale kvalitative 
indikatorer. De årlige forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldingene er sentrale for 
vurderingen av oppnådde resultater, for planleggingsarbeid og strategiske ressursbeslutninger.  
 
Risikovurderinger 
På utdanningssiden har UiB bygd etablert rapportering av utdanningsdata der både 
resultatstyring og vesentlighetsvurderinger er godt forankret ved fakultetene og i 
sentraladministrasjonen. Endringer i kvalitetssikringssystemet har som formål å bedre dette 
forholdet. På grunnlag av en grundig gjennomgang av dagens kvalitetssikringssystem, er det 
utarbeidet en revidert utgave av kvalitetshåndboken, som er ferdig trykket tidlig i 2010.   
 
Delmålene innenfor forskning er mer langsiktige og har lengre intervall mellom avviksrapporter. 
Her er fagevalueringene viktige. Noen nøkkeltall rapporteres jevnlig, som omfanget av 
publikasjoner, eksterne forskningsmidler og avlagte doktorgrader. Disse måltallene følges og gir 
grunnlag for vurdering av risiko for manglende måloppnåelse. Den årlige forskningsmeldingen er 
meget viktig i disse vurderingene. 
 
Fra 2010 har departementet endret føringer i tidelingsbrevet ved å endre betgenelsen ”mål” til 
”ambisjonsnivå”. Alle fakulteter og enheter er bedt om å kommentere status for måloppnåelse og 
om å gi en vurdering av om ambisjonsnivået for 2010 vurderes som hensiktsmessige. Disse 
vurderingene er viktige og legges fram for styret til behandling sammen med behandlingen av 
rapport fra 2009 og planer for 2010. 
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Utdanning 
Med utgangspunkt i universitetets planer, er det oppnådd gode resultater på flere områder: 

 UiB har i 2009 hatt en høyere vekst i antall primærsøkere enn gjennomsnittet for 
universitetene og høgskolene 

 Som følge av økning i søknader og opptak, er det i 2009 registrert en svak økning i 
studenttallet for første gang siden 2003  

 Økt studentgjennomstrømming viser seg blant annet ved relativt stabilt tall for nye 
kandidater, på tross av synkende studenttall fram til våren 2009 

 I Studentbarometeret, en spørreundersøkelse som utføres annethvert år, svarer 89% av 
respondentene at de trives i studiene, og at en tilsvarende andel vil anbefale studier ved 
UiB til andre potensielle studenter. Interessante studietilbud, høyt faglig nivå og 
læringsmiljø er de forhold som teller mest for vurderingene. En trivselsundersøkelse 
gjennomført internt ved UiB underbygger disse funnene og viser at 9 av 10 studenter er 
fornøyd med det faglige innholdet i studiene 

 Aktivt arbeid med utvikling av kvalitetssystemet er videreført, og flere av forslagene fra 
UiBs interne utredning i 2008 er iverksatt. UiB vant KDs utdanningspris for 2009, for 
emnet BIO300 

 
Innenfor noen områder gjenstår arbeid:  

 Det er en økning i antallet studietilbud, og arbeidet med å få et antall som bidrar til  
balanse mellom ressursbruk til undervisning og forskning fortsetter 

 Det er registrert en nedgang på 15% i tallet på utenlandske studenter høsten 2009 i 
forhold til høsten 2008. Prognoser indikerer at totaltallet på utvekslingsstudenter har vært 
stabilt, og at det er en økning i utreisende og nedgang i innreisende studenter. 

 Frafall fortsetter å være en utfordring, særlig på lavere grad i frie studier. Undersøkelser 
ved UiB, sammenholdt med nasjonale undersøkelser viser imidlertid at frafall også må 
ses i sammenheng med uproblematisk studentmobilitet. Det er viktig med nærmere 
analyse av problemstillingene for å klargjøre grunnlaget for riktig dimensjonering av 
studiene 

 Organisering, rekruttering og frafall i lærerutdanningene  
 
Tabell 2 Oversikt over utviklingstrekk innenfor utdanningsfeltet 

2006 2007 2008 2009 Endring 08-09
Avlagte 60- studiepoengsenheter 10 652 10 326 9 855 9 888 33
Studiepoeng/ student* 40,7 42,6 42,0 42,1 0
Studiepoeng/ student** 42,4 43,2 43,4 44,7 1
Utvekslingsstudenter 1 200 1 204 1 208 1 189 -19
Kandidattall 2 434 2 512 2 461 2 159 -302
 - master/hovedfag 1 065 1 199 1 142 997 -145
 - profesjon 337 253 214 181 -33
 - lavere grad 1 032 1 060 1 105 981 -124
Primærsøkere 7 639 7 468 7 383 7 466 83
Nye studenter 4 569 4 358 4 291 4 767 476
Registrerte studenter* 15 083 14 352 13 633 13 275 -358  
* Total årlig studiepoengproduksjon målt i årsenheter/ registrertes studenter i høstsemesteret.  
** Gjennomsnitt høst/vår. UiB beregner studiepoeng per student ut fra et gjennomsnittlig studenttall. Det er likevel 
grunn til å merke seg at studiepoeng per student går ned fra 2007 til 2008 når DBH- definisjonen legges til grunn. I 
plansaken brukes kun registrerte studenter i høstsemesteret for å være i samsvar med KDs definisjoner. 
 
Nedgangen i studenttall de siste årene skyldes i hovedsak endringer som følge av 
kvalitetsreformen, utfasing av det gamle hovedfaget og økt gjennomstrømming. Effektene av 
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disse endringene antas å være over, og utviklingen i antall registrerte studenter de neste årene 
vil avhenge av endringer i studentadferd og opptaksrammer. I 2009 er opptaket økt, det knyttes 
til tilførsel av nye studieplasser gjennom revidert nasjonalbudsjett, reduksjon i studenttallet 
grunnet bedre gjennomstrømming og frafall i studiene er på om lag samme nivå som i 2008. Det 
er også gode grunner til å tro at endringer i arbeidsmarkedet har ført til at flere søker seg til 
universitetet. Totalt var det registrert 14083 studenter ved UiB høsten 2009, en økning på 50 fra 
høsten 2008. 
 
Fremskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ungdomskullene vil øke i tiden fremover. 
Regjeringens prognoser i Stortingsmelding om kunnskapsbehovet (St. meld. 44 Utdanningslinja) 
tilsier inntil 80000 flere studenter innen 2013. Å satse på utdanning og styrking av landets 
samlede kompetansegrunnlag er viktig i denne situasjonen. En slik satsing bærer med seg og 
følger opp viktig satsing på forskning, forutsatt tilførsel av nye fullfinansierte studieplasser som 
inkluderer ressurser til stillinger utstyr og infrastruktur. Universitetet i Bergen vil i så fall kunne 
øke sine opptaksrammer. Det er særlig viktig med en økt utdanningstakt innenfor MNT- fagene. 
 

Studenter og studiepoengproduksjon 2005- 2009
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Figur 1 Avlagte studiepoeng (i årsenheter) og registrerte studenter i perioden 2005- 2009. 
 
Per 25.01.10 er antallet kandidater noe lavere enn i 2008. Det gjenstår imidlertid noe sensur, slik 
at tallet forventes å bli høyere, i første rekke avlagte mastergrader. Dette vil samtidig påvirke 
totalt antall studiepoeng og studiepoeng per student. 
 
Nedgangen i antallet kandidater innenfor profesjonsutdanningen de siste årene har 
sammenheng med at flere program er organisert som mastergradsprogram. Nedgangen i 
antallet mastergrads- og hovedfagskandidater er derfor noe større enn det som fremkommer i 
tabell 2. Det er nå bare medisinerutdanningen og profesjonsstudiet i psykologi som er organisert 
som profesjonsstudier. Ved disse studiene er antallet kandidater relativt stabilt. 
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Kandidater på lavere og høyere grad 2005- 2009
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Figur 2 Avlagte grader i perioden 2005- 2009. 
 
Kvalitetssikring av utdanningen er en vedvarende prosess, og universitetet arbeider kontinuerlig 
og målrettet med å videreutvikle utdanningstilbudet. Universitetets system for kvalitetssikring av 
utdanning er videreutviklet, i tråd med NOKUTs anbefalinger og egne erfaringer. I samsvar med 
nasjonale føringer har universitetet arbeidet særskilt med å øke rekrutteringen av studenter til 
realfag, språkfag og lærerutdanningene. Innenfor realfagene øker antall primærsøkere, mens 
det er tilsvarende nedgang innenfor teknologiutdanningene. Det er også en mindre økning 
innenfor lærerutdanningen. Samlet var søknadsmengden noe høyere enn i 2008. 
 
Målstruktur  
Innenfor utdanning har Kunnskapsdepartementet stilt følgende mål med tilhørende 
resultatindikatorer til Universitetet i Bergen: 
 
Hovedmål 1. 
Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste 
innenfor forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. 
 
Delmål 1.1: 
Universitetene skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets 
behov 
 
Tabell 3 Styringsparametre delmål 1.1 
Styringsparameter Resultatmål

2006 2007 2008 2009 2009
Antall primærsøkere per studieplass 2,1 2,0 2,0 2,2 2,0
Studietilbud i samarbeid med andre norske inst.(fellesgrad) 1,0 1,0
Antall uteksaminerte master- og profesjonskandidater 1 402 1 452 1 349 1 178 1 300
Kandidater på bachelornivå 1 032 1 060 1 105 981 1 100

Resultat

 
*  Ny indikator 2009. UiB har ikke rutiner for registrering. Skal gjennomgås i løpet av 2009 
** Mål for kandidater er styringsparameter fastsatt av UiB 
 
Vurdering: Det er grunn til å være fornøyd med måloppnåelsen for antallet primærsøkere og for 
omfanget av uteksaminering av kandidater. Det er heftet noen usikkerheter ved tallene for 
kandidater på bachelornivå.  
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Delmål 1.2 Universitetet skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer 
som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømming 
 
Tabell 4 Styringsparametre delmål 1.2 
Styringsparameter Resultatmål

2006 2007 2008 2009 2009
Nye studieppoeng per egenfinansiert student per år 42,3 43,2 43,4 44,7 45
Gjennomføring i henhild til avtale studieplaner**
Studenter per undervisnings, forskning og formidlingsstilling 10,2 9,3 8,9 8,9 8,5

Resultat

 
** Ny for 2010 
 
Vurdering: Det er grunn til å være fornøyd med måloppnåelsen for studiepoengproduksjon og 
gjennomstrømming, men det konstateres at resultatet for nye studiepoeng per egenfinansierte 
student er noe lavere enn resultatmålet for 2009.    
 
Delmål 1.3 Universitetene skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, 
som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og 
næringsliv. 
 
Tabell 5 Styringsparametre delmål 1.3 
Styringsparameter Resultat   Resultatmål

  2006 2007 2008 2009 2009

Antall utvekslingsstudenter (inn/ut) 1140 1 204 1 208 1189 1250

Antall fremmedspråklige           

utdanningstilbud (målt i tilbudte emner)   97 122 160 220

Internasjonale fellesgrader (joint degrees) 2 2 4 6 6

 
Vurdering: UiB har et omfattende internasjonalt utdanningssamarbeid. Om lag 5% av 
studentene er på utveksling til enhver tid. Et noe lavt studenttall i vårsemesteret danner 
bakgrunn for at målet for antall utvekslingsstudenter ikke er nådd. Det er ikke tilstrekkelig 
oversikt over engelskspråklige utdanningstilbud, og det er usikkerhet om definisjoner. På dette 
grunnlaget vurderes målsettingen for 2009 som kunstig høy. 
 
Aktivitetskrav 
KD har formulert særskilte krav til avlagte studiepoeng første studieår innenfor følgende 
utdanninger: medisin, odontologi, psykologi og tannpleie. Tallene pr. 4/1/10 er: 
 
Tabell 6 Antall 60-studiepoengsenheter avlagt første årstrinn, 2009. Status pr. 28.01.2010 
Utdanning Studieprogram Mål Resultat Differanse 
Tannpleie BAOD-TANNP 17 17 0 
Odontologi MAOD-ODONT 33 39 6 
Medisin PRMEDISIN 127 145 18 
Psykologi PRPSYK 60 73 13 

 
Tallene viser at målene blir overoppfylt for medisin, odontologi og psykologi, og at tannpleie har 
et resultat i samsvar med måltallet. 
 
Årsplanen for utdanningene for 2009 trakk fram følgende områder som spesielt prioriterte:  

 Videreutvikling og strategisk bruk av kvalitetssystemet 
o Oppfølging av nasjonalt rammeverk, inkludert beskrivelser i studieplanene av 

læringsutbytte.  
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o Styrking av læringsmiljøet  
o Etikk i utdanning  

 Oppfølging av NOKUTs evalueringer  
 Frafallsproblematikk  
 Dimensjonering av fagtilbudene.  
 Styrking av regionalt og internasjonalt samarbeid om utdanningstilbud 
 Oppfølging av Kunnskapsdepartementets merknader i etatstyringsmøtet 
 Arbeide for nok tid til forskning for vitenskapelig tilsatte  
 Internasjonalisering 

 
Resultatrapport 2009 
Utdanningene ved Universitetet i Bergen blir utformet i tråd med den generelle målsetningen om 
å være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet. Utdanningstilbudene skal tilrettelegge for at 
kandidater skal utvikle kompetanse på et internasjonalt nivå innenfor sine fagfelt. Kandidater fra 
UiB skal kunne bidra i arbeids- og samfunnsliv og videre utdannings- og forskerkarrierer med 
særlige evner til nyskapning, kritisk refleksjon og overføring av forskningsbasert kunnskap til 
teoretisk og praktisk problemløsning. Tilgjengelig informasjon om utdanningene i 2009 peker på 
flere positive utviklingstrekk ved Universitetet i Bergen, samtidig som det finnes nye og mer 
permanente utfordringer å forholde seg til. 
 
Kvalitetssikring 
Et internt utvalg utredet i 2008 behov for endringer i kvalitetssystemet, delvis basert på funn fra 
NOKUTs evaluering av kvalitetssystemet i 2007. Utredningen ble styrebehandlet i februar 2009, 
og har vært grunnlag for mye av arbeidet i 2009.   
 
Jevnlige evalueringer av emner og studieprogrammer er sentrale virkemidler i 
kvalitetssikringssystemet. Det er definert faste rutiner og prosedyrer for evalueringer, og verktøy 
for dette finnes på UiBs nettsider. Evalueringene skal blant annet benyttes i fakultetenes årlige 
utdanningsmeldinger.  
 
I 2009 er det startet arbeid med å knytte kvalitetssystemet tettere opp mot læringsplattformen 
som benyttes av studentene og de ansatte (”Mi side”). Ved å knytte evalueringsprosesser for 
emner og studieprogram til læringsplattformen, og formidle lenker til evalueringene fra emne- og 
programinformasjonen som finnes her, er målet at arbeidet skal forenkles for de faglige ansatte, 
og synliggjøres bedre for studentene. 
 
Det legges stor vekt på utvikling av læringsmiljø som en dimensjon i det praktiske arbeidet for 
kvalitetssikring av studiene. Universitetet har et aktivt læringsmiljøutvalg. I 2009 er det arbeidet 
særlig med å utvikle en handlingsplan for læringsmiljøarbeidet. Handlingsplanen skal iverksettes 
i 2010. Det er i 2009 nedsatt en arbeidsgruppe for å utforme en læringsmiljøundersøkelse, med 
tanke på gjennomføring våren 2010. 
 
Institutt for biologi mottok i 2009 Kunnskapsdepartementets utdanningspris. Videre mottok 
instituttet ”Ugleprisen”, en årlig pris som tildeles institutter og miljøer for godt studiekvalitets- og 
utviklingsarbeid.  
 
I 2009 er det etablert en egen intern pris for beste læringsmiljø. Formålet med læringsmiljøprisen 
er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved universitetet som lykkes i å legge 
forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring, gjennom faglig, pedagogisk og sosial 
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innsats eller gjennom tilrettelegging av det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet ved 
institusjonen. Også denne prisen gikk i 2009 til Institutt for biologi.  
 
I tillegg til evalueringer får universitetet informasjon om studiekvalitetsrelaterte problemstillinger 
gjennom spørreundersøkelser blant studentene. Undersøkelsen Studentbarometeret 
gjennomføres hvert år, fra 2003. Undersøkelsen i 2009 viste blant annet en fortsatt positiv 
holdning til lærested, fag og miljø blant studentene. I tillegg gjennomførte UiB en trivsels- og 
studiemestringsundersøkelse våren 2009. Undersøkelsen er blant annet brukt til analyse av 
frafall og studiegjennomføring.  
 
Karrieresenteret gjennomfører kandidatundersøkelser annet hvert år for å overvåke utviklingen i 
arbeidsmarkedet for universitetets kandidater. Kandidatundersøkelsen gjennomført i 2009 viste 
at flere enn tidligere (91%) har relevant jobb og får sin første relevante jobb raskere, og at flere 
har fast ansettelse. Undersøkelsen viste også at halvparten av kandidatene fra universitetet 
arbeider i Hordaland, og at det særlig er studenter fra HF- og SV- fakultetene som opplever 
utfordringer i arbeidsmarkedet umiddelbart etter gradsoppnåelse. 
 
En utfordring med både evalueringer og spørreundersøkelser, som UiB deler med de fleste 
andre som gjennomfører slike undersøkelser, er lav svarprosent. Studentene oppfatter at de i 
liten grad ser resultater av sin deltakelse i form av tilbakemeldinger, publikasjoner og konkret 
handling i forhold til temaene som dekkes. Disse problemstillingene vil bli fulgt opp i 2010. 
 
Utdanningsmelding 
Utdanningsmeldingene er fakultetenes årsrapporter for utdanning og har en sentral plass i 
kvalitetssikringsprosesser. Fakultetsmeldingene danner grunnlag for den årlige 
institusjonsmeldingen. Det er forventet at et prosjekt for omlegging av nettsidene for 
studiekvalitet vil gjøre meldingene bredere tilgjengelige og mer synlig. Utdanningsmeldingen er 
fra 2009 knyttet til kalenderåret og forventes å bli et bedre grunnlag for planarbeidet. 
Oppsummeringen av Utdanningsmeldingen i 2009 viser at UiB har et godt utdanningstilbud – 
blant annet vurdert ut fra stabile søkertall, et høyt nivå i antall oppnådde studiepoeng og en solid 
internasjonal profil. Fakultetenes utdanningsmeldinger viser at det er konkrete utfordringer for 
rekrutteringen til noen fag og enkelte program, behov for økt kunnskap om studentmobilitet og 
nærmere drøfting av dimensjonering av studietilbudet for å få balansert ressursbruk mellom 
forskning og utdanning.  
 
Læringsutbyttebeskrivelser og kvalifikasjonsrammeverk 
UiB har siden 2006 arbeidet med innføring av læringsutbyttebeskrivelser i studieplanene og 
emnebeskrivelsene.  Dette er et kontinuerlig arbeid i studieplanlegging.  Etter at det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket ble fastsatt i mars i 2009, har universitetet fulgt opp med instituttvise 
informasjonsopplegg som vil fortsette i 2010.   
 
Dannelse og etikk i utdanningen 
UiB har i 2009 vedtatt en handlingsplan for akademisk redelighet. Dannelsesutvalgets innstilling 
er fulgt opp i form av planlegging av fire valgemner på bachelornivå som skal ha fokus på 
aktuelle samfunns- og forskningsspørsmål. Emnet undervises første gang i vårsemesteret 2010. 
Det planlegges også en nasjonal konferanse innen temaet i mars 2010.  
 
Sensorordningen 
Sensorordningen ved UiB er revidert i 2009, etter innspill fra Kunnskapsdepartementet. Etter 
behandling i universitetets styringsorganer er det vedtatt at det kun unntaksvis kan praktisere 
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ren intern eksamenssensur på emnenivå. Programsensor er gitt en tydeligere rolle i 
overvåkningen av vurderingsordninger der det kun benyttes intern sensur. 
 
Oppfølging av NOKUTs evalueringer av odontologi og rettsvitenskap 
Eksterne evalueringer av system, rammevilkår og faglig innhold er viktige bidrag til 
kvalitetsutviklingen av studiene ved universitetet. NOKUT evaluerte fagene odontologi og 
rettsvitenskap i 2007. UiBs følger opp NOKUTs evalueringer med avrapportering fra fakultetene 
etter ett år. Fakultetene rapporterte om oppfølging og endringer ved nyttår 2009, og rapportene 
ble behandlet av Universitetsstyret våren 2009. Fakultetenes redegjørelser viste at revisjonene 
blir fulgt opp og Universitetsstyret merket seg at arbeidet bidrar til kvalitetssikring av 
universitetets utdanninger innenfor rettsvitenskap og odontologi, i tråd med intensjonene.  
 
For rettsvitenskap ble det trukket fram forhold knyttet til bemanning og undervisningspersonale, 
internasjonalisering og strukturen på studieløpet. I sitt tilsvar til NOKUT dokumenterer fakultetet 
at det er gjort omfattende endringer i sammensetningen av undervisningspersonalet, med flere 
faste og færre midlertidige stillinger, og en større andel av stillingene som førstestillinger. 
Fakultetet dokumenterer at en stor andel av studentene har studieopphold i utlandet, samtidig 
som det er en økning i engelskspråklige studietilbud og innreisende studenter. Fakultetet 
oppfatter en eventuell endring i studieløpet (til en ordinær 3+2-struktur) som potensielt 
kostnadskrevende, men vil vurdere dette i fremtiden. 
 
For odontologi trakk NOKUT fram styrking av den kliniske ferdighetstreningen, styrking av 
studentens medinnflytelse og bedre tilrettelegging for studentutveksling som viktige moment for 
oppfølging. Fakultetet ble omorganisert i 2008 og slått sammen med Det medisinske fakultet. I 
den forbindelse ble klinikkvirksomheten skilt ut som egen enhet administrativt lagt under 
universitetsdirektøren. Fakultetet har opprettet samarbeidsorganer og har nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal se på kravspesifikasjonen for klinisk undervisning. Studentenes 
medinnflytelse har blitt videreført i den nye organisasjonen, og styrket ved bl.a. regelmessig 
evaluering av undervisning og representasjon i nye programutvalg. Når det gjelder 
internasjonalisering, ble det i 2008 nedsatt en arbeidsgruppe for formålet. Forslagene fra 
arbeidsgruppen ble lagt fram for fakultetet vinteren 2009. 
 
Studiegjennomføring – Trivsel og studiemestring 
Frafall i gradsstudier og studiemobilitet har fått mye oppmerksomhet de siste årene. 
Universitetet i Bergen gjennomførte i 2008 et studiegjennomføringsprosjekt, som anslo at ca 
20% av studentene som var tatt opp til gradsstudier ved UiB i perioden 2003-2007, hadde 
avbrutt studiene ved institusjonen våren 2008. Undersøkelsen ble fulgt opp i 2009 med en 
spørreundersøkelse om trivsel og studiemestring blant studenter tatt opp ved universitetet i 
samme periode. Undersøkelsen hadde blant annet som mål å kartlegge årsaker til 
studieavbrudd, og fastslo at ytterligere 20% hadde hatt studieavbrudd, men fortsatte på andre 
studier ved samme institusjon. De viktigste faktorene for å forklare frafall var opptak til andre 
studier med høyere prioritet, og manglende sosial tilhørighet i studiene.  
 
Parallelt med undersøkelsen ved UiB er det i 2009 jobbet med et prosjekt nasjonalt, i regi av 
DBH. Arbeidsgruppen skal legge til rette for at begrepsavklaringer, definisjoner og terminologi 
på dette feltet ses i sammenheng med utarbeiding av en analyserapport i DBH.  
 
Lektorutdanningen  
Lektorutdanningen har en kompleks organisering som gir særskilte utfordringer i forhold til 
samordning og samarbeide mellom fakultetene. Det har vært behov for en avklaring av roller og 
ansvarsforhold i studiene, for å forankre fagtilbudet bedre på instituttene, og for å gjøre en 
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avgrensning mot PPU- utdanningen. Et utvalg har utredet problemstillingene og gitt konkrete råd 
for videre utvikling av studiet. Utvalgets notat har vært på høring til fakultetene, og skal 
behandles videre i 2010. Rekruttering og frafall er særlig aktuelle problemstillinger innenfor 
lærerutdanningene. Selv om søkertallene har tatt seg noe opp i 2009, er søkningen relativt lav i 
forhold til utlyste studieplasser: 
 
Tabell 7 Søkertall til lektorutdanningen 
 2007 2008 2009 
Studieplasser utlyst i NOM 76 76 86
Søkere, 1. Prioritet 106 90 127
Søknader totalt 802 697 794
Opptak (møtt) 77 78 81
Studenter 131 164 181
Kandidater - 3 11

  
I 2004 ble 60 studenter ble tatt opp på studiene, 70 i 2005. Etter normert studietid skulle disse 
avlagt endelig eksamen i 2008 og 2009. Så langt er der uteksaminert 11 kandidater i 2008 og 
2009. Dersom tendensen fortsetter, vil det måtte vurderes om det skal treffes ytterligere tiltak 
overfor disse utdanningene. 
 
Lærerutdanningen er et felles satsingsfelt innenfor UH-nett Vest. En arbeidsgruppe har i 2009 
utarbeidet en innstilling med fremdriftsplan for det videre samarbeidet og arbeidsdeling mellom 
institusjonene. Det ble også gitt insentivmidler til en felles søknad om å opprette videreutdanning 
i skoleledelse (rektorskolen). Søknaden ble innvilget i februar 2009. 
 
Dimensjonering av studietilbudet 
Universitetet har hatt en målsetning om å konsolidere og redusere antallet studieprogram for å 
frigi ressurser og tid til forskning. Det er tatt initiativ til gjennomgang av programporteføljen. 
Porteføljen ble gjennomgått på SV-fakultetet i 2008, og på HF i 2009.  
 
Det er registrert i alt 11 nye studieprogram i DBH for 2009, inkludert opptak utenom NOM. Seks 
er lagt ned. De nye studieprogrammene er i hovedsak av årsstudier på SV-fakultetet, opprettet 
etter gjennomgangen i 2008. Årsstudiene er populære studietilbud, som er bedre tilpasset 
studenter som i utgangspunktet ikke har som mål å gjennomføre et fullt gradsstudium. En 
antagelse er at bredere tilbud av årsstudier kan styrke rekrutteringen til universitetet generelt. 
 
Studieporteføljen på HF er revidert i 2009, med virkning fra 2010. Fakultetet ønsker overgang til 
disiplinbaserte studieprogram, og det er opprettet 22 nye studieprogram til utlysning i 2010. Fem 
programmer blir lagt ned. I tillegg kommer nye internasjonale masterprogram. Det er ventet en 
ytterligere netto tilvekst av studieprogram i 2010. Endringene er motivert ut fra ønsker om å 
bedre reflektere forskningen ved fakultetet og ønsker både fra utdanningssøkende og i 
arbeidsmarkedet. Studietilbudet ventes å bli mer relevant og bedre tilpasset samfunnets behov. 
Omleggingen skal gi netto besparelser i den studieadministrative ressursbruken. 
 
Endringene i forhold til innføring av årsstudier og disiplinære studieprogram innebærer i stor 
grad at eksisterende emner får nye organisatoriske rammer. Endringene ventes ikke å medføre 
større ekstra kostnader. Fremover vil dimensjonering av studietilbudene i større grad 
konsentreres om antall emner det tilbys undervisning i, snarere enn studieprogrammer. 
Universitetets målsetting om konsolidering eller reduksjon i det samlede fagtilbudet ligger fast.  
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Internasjonalisering 
Det er stor oppmerksomhet om tiltak knyttet til internasjonalisering. Til grunn for arbeidet de siste 
årene har vært handlingsplanen for internasjonal virksomhet ved Universitetet i Bergen 2007- 
2009. I tråd med handlingsplanen er aktiv deltakelse i Bolognaprosessen prioritert, opprettelse 
og videreutvikling av fellesgrader og samarbeidsavtaler med utenlandske læresteder og 
stimuleringstiltak for studentutveksling. Handlingsplanen for løper ut i 2009 og må fornyes.  
 
UiB har i 2009 hatt opptak til en ny internasjonal fellesgrad. Det er i tillegg vedtatt opprettelse av 
to nye fellesgrader for opptak i 2010, i tillegg til et fellesprogram innen religionsvitenskap. Det er 
videre utformet søknader på syv NOMA -prosjekter (samarbeid med institusjoner i sør), hvorav 
to ble innvilget. Satsingen på fellesgrader plasserer UiB på toppnivå i Norge for slike tiltak.  
 
Tallet på utvekslingsstudenter har vært stabilt ved UiB i flere år, men det har vært et skjevt 
forhold mellom utreisende og innreisende, der antallet innreisende studenter har vært høyere 
enn utreisende i en årrekke. Det er et mål å øke antall utreisende studenter og et har vært en 
viss økning i 2009. Antall innreisende studenter har gått noe ned, som totalt summerer seg til en 
svak nedgang i antallet utvekslings- og kvotestudenter i 2009.  
 
Det er store forskjeller mellom fakultetene, der SV-fakultetet har en stor andel av studentene i 
utenlandsopphold, mens profesjonsstudiene generelt har en relativt lav andel. Unntaket er juss, 
som har hatt en sterk vekst i utvekslingsstudenter de senere år. UiBs målsetting er at 20% av 
kandidatene skal ha hatt et utenlandsopphold i løpet av studiene. Denne målsettingen er nådd. 
 
For en ytterligere spissing av arbeidet med internasjonalisering av studier, er det i 2009 
opprettet en egen seksjon for internasjonalisering under utdanningsavdelingen. 
 
Bergen Summer Research School (BSRS), ble arrangert fra 22. juni til 3. juli. Tema var ”Climate, 
environment, and energy” og tilbudet vurderes som et svært viktig tiltak for å etablere nye 
internasjonale forskernettverk og å styrke UiB som et synlig internasjonalt forskningsuniversitet. 
Det er også et bredt internasjonalt samarbeid gjennom mange nettverk og internasjonale 
organisasjoner, som Coimbra, SANORD, EUA Og WUN. 
 
UiB har i 2009 arbeidet med planlegging av et større arrangement – internasjonal uke – for å 
stimulere studentene til utenlandsopphold. Arrangementet gikk av stabelen i januar 2010. 
 
Forskning 
Med utgangspunkt i universitetets planer er det oppnådd mange gode resultater: 

 Målene for utnyttelse av stipendiatstillinger er nådd 
 Forskningskvalitet og etikk er tatt opp i viktige møteplasser, som seminarer og 

konferanser 
 Det er sendt mange søknader om midler til EU, mange har fått gjennomslag og det har 

vært en betydelig aktivitetsvekst fra 2008 til 2009. Tildeling av 3 ERC-prosjekt viser at 
UiB har fåt svært god uttelling på dette feltet. 

 Universitetet styrker sin posisjon som et internasjonalt forskningsuniversitet gjennom sine 
plasseringer i internasjonale rankinger 

 
Samtidig er det utfordringer: 

 Det må i større grad sikres mer sammenhengende tid til forskning 
 Arbeidet med å sikre kvalitet i hele forskningens bredde må fortsette 
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 Arbeidet med å få flere kvinner i vitenskapelige toppstillinger må fortsette 
 Arbeidet med å styrke og videreutvikle Universitetet i Bergen som internasjonalt 

forskningsuniversitet må fortsette. 
 
Tabell 8 Oversikt over utviklingstrekk innenfor forskning 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Bidrags- og oppdragsinntekter* 552 871 514 171 640 049 604 400 688 000 
Publikasjonspoeng 1 441 1 580 1 674 1741   
Doktorgrader 157 179 202 233 223 
Interne stipendiater 254 328 367 429 456 
Eksterne stipendiater 214 220 224 222 212 
Eksterne postdoktor 79 85 90 105 132 
Kvinneandeler professor 17 17 17 20 20 
Kvinneandeler førsteamanuensis 35 36 39 38 38 

* Gaveforsterkningsmidler er ikke inkludert 
 
En viktig målsetting for UiB er å være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet. At vi lykkes 
bedre med det, kommer blant annet til uttrykk i de årlige internasjonale universitetsrangeringene 
fra Times Higher Education. På denne rankingen er UiB nå på 144 plass, opp 62 plasser siden 
2008. Totalt har UiB klatret 175 plasser siden 2005, og universitetet er nå blant de hundre beste 
universitetene i Europa. SV-fakultetets (107 plass) og HF- fakultetet (116 plass) er like ved å bli 
rangert blant de hundre beste i verden innenfor sine respektive fagfelt Rangeringen fastsettes 
på grunnlag av en kombinasjon av ulike kvalitetsparameter, blant annet antall publikasjoner, 
sitatindekser, samt vurderinger fra et utvalg akademikere og arbeidsgivere rundt om i verden. 
Også på den anerkjente Shanghai-rankingen har universitet forbedret sin plassering og er nå å 
finne mellom 201- 301 plass. I 2007 og 2008 var UiB plassert mellom 303- 401 plass. 
 
Universitet i Bergen har betydelig bredde i forskningen og har nær forbindelse mellom forskning 
og utdanning. En av de institusjonelle hovedutfordringene er å sikre og videreutvikle et nært 
forhold mellom forskning og utdanning på alle nivå, med særskilt satsing på forskerutdanning.  
 
Universitetets hovedsatsinger, marin forskning og utviklingsforskning ligger fast. Det samme 
gjelder arbeidet med å få frem nye lovende forskningsmiljø og forskningstema. De to 
hovedsatsingsområdene bidrar i stor grad til universitetets resultater innenfor forskning. Om lag 
35% av de avlagte doktorgradene de siste 4 årene kan knyttes til disse forskningsområdene, 
vidt definert. Den marine forskningen mottar også en stor del av universitetets samlede 
tildelinger fra Forskningsrådet. Den utviklingsrelaterte forskningen får mindre midler fra 
Forskningsrådet, den viktigste grunnen til det er at det er langt færre programmer som gir 
mulighet for søknader innenfor denne tematikken. For utviklingsforskningen er NUFU svært 
viktig som finansieringskilde og NUFU-porteføljen i inneværende periode (2007-2011) er på 100 
mill kr, UIB er dermed den institusjonen som får mest midler fra dette programmet. 
 
Høsten 2009 startet arbeidet med fornying av universitetets strategiske plan for 2011-2015. 
Hovedmålet for primærområdene forskning, forskerutdanning, utdanning og formidling skal 
fornyes og tydeliggjøres.  
 
Universitetet i Bergen har hatt en betydelig vekst innenfor bidrags- og oppdragsvirksomhetene. 
Spesielt gledelig er den sterke veksten innenfor EU, både i form av antall innvilgede søknader 
og i omsetningstall for 2009.  
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I 2009 fikk tre av våre forskere innenfor biologi, psykologi og arkeologi tildelt det europeiske 
toppstipendet ERC Advanced Grant. Stipendiene gir ca.20 millioner kroner til hver av forskerne 
over en periode på fem år. Tildelingen viser at stor faglig bredde kan gi langsiktige resultater i en 
spisset konkurranse om forskningsmidler.    
 
Til sammen 223 nye doktorer ble kreert ved Universitetet i Bergen i 2009. Dette er en reduksjon 
på 10 kandidater fra 2008. Deler av resultatet i 2008 skyldes imidlertid at 2008 var siste mulighet 
til å disputere etter gammel ordning. Om lag 33% av de nye doktorene er utenlandske, det bidrar 
til å synliggjøre Universitetet i Bergen som internasjonalt forskningsuniversitet. Ved inngangen til 
2010 var 668 doktorgradsstipendiater ansatt ved UiB, 456 ansatt med midler fra 
basisbevilgningen. Figur 3 og 4 viser utvikling i avlagte grader og tilsatte i stipendiatstillinger.  
 

Doktorgrader 2005-2009

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009

Kvinner

Menn

 
Figur 3 Utvikling i antall nye doktorgrader blant kvinner og menn 1992-2008 
 
Figur 3 viser at det i første rekke har vært en sterk vekst i antall kvinnelige kandidater de siste 
årene, til tross for en nedgang fra 2008 til 2009. I det langsiktige rekrutteringsarbeidet er det en 
særlig en utfordring å sikre rekruttering av kvinner i toppstillinger. Økningen i antall kvinnelige 
kandidater er derfor viktig og årsaken til nedgangen siste år skal analyseres. Etter en reduksjon i 
antall kvinnelige tilsatte fra 2007 til 2008 er det nå om lag like mange kvinner som menn tilsatt i 
stipendiatstillinger. Figur 4 viser at det har vært solid vekst i antall stillinger fra 2005 til 2009.  
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Figur 4 Tilsatte i stipendiatstillinger fra 1999-2008 
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Målstruktur 
Sektormål 2  
Universitetene skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og 
kunstnerisk utviklingsarbeid. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og 
forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. 
 
Virksomhetsmål 2 1  
Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen Samtidig skal 
universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal 
kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid 
 
Tabell 9. Styringsparameter til virksomhetsmål 2.1. 
Styringsparameter Resultatmål

2006 2007 2008 2009 2009
Publikasjonspoeng per undervisnings,-
forsknings- og formidlingsstilling 1,1 1,1 1,1 1,2
Publikasjonspoeng per førstestilling* 1,9 2,0 2,1 2,1
NFR- tildeling per undervisnings,-
forsknings- og formidlingsstilling (tall i 1000) 197 247 199 231 241
NFR- tildeling per førstestilling* 346 454 366 440 442
EU- tildeling per undervisnings,-
forsknings- og formidlingsstilling (tall i 1000) 14 15 10 17 20
EU-tildeling per førstestilling* 24 27 19 33 36

Resultat

 
 
Vurdering: Det foreligger foreløpig ikke tall med hensyn til publikasjonspoeng i 2009, men 
fakultetene signaliserer fortsatt vekst slik at resultatmålet knyttet til publikasjonspoeng forventes 
innfridd. Når det gjelder NFR og EU er det en betydelig bedring fra 2008, men ennå litt under 
resultatmålet. 
 
Virksomhetsmål 2.2  
Universitetene skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av 
høykvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i 
sektoren og samfunnet for øvrig 
 
Tabell 10 Styringsparameter til virksomhetsmål 2.2. 
Styringsparameter Resultatmål

2006 2007 2008 2009 2009
Antall uteksaminerte doktorgradskandidater 179 202 233 223 250
 - per vitenskapelig årsverk 0,12 0,14 0,15 0,14 0,16
 - per førstestilling* 0,21 0,24 0,28 0,27 0,30
Antall disputerte doktorgradskandidater
av opptatte personer 5 år tidligere*** 0,7
 - Tilsatte interne stipendiatstillinger* 328 367 409 456 464
 - Eksterne rekrutteringsstillinger* 305 313 246 344 340

Resultat

 
 
Vurdering: UiB har hatt et høyt ambisjonsnivå for uteksaminerte doktorgradskandidater og 
havner noe under målet i 2009. Likevel er reduksjonen fra 2008 til 2009 lavere enn for 
universitetene samlet. Vi fyller også KDs krav til utnyttelse av stipendiatstillinger.  Når det gjelder 
de øvrige styringsparametrene er vi fornøyd. For antall disputerte doktorgradskandidater av 
opptatte personer 5 år tideligere foreligger det foreløpig ikke tall. 
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Resultatrapport 2009 
I 2009 var følgende områder prioritert ved Universitetet i Bergen: 

 Sammenhengende tid til forskning 
 Kvalitet i grunnforskning innenfor hele bredden av universitetets forskningsområder 

skal fremmes 
 Universitetets hovedområder, marin forskning og utviklingsforskning videreføres 
 Søknader til EUs rammeprogram skal prioriteres 
 Samarbeid med forskningsinstitutter og næringslivet skal styrkes 
 Styrke den internasjonale mobiliteten 
 Gjennomstrømming og kvalitet i forskerutdanningen 
 Effektive rekrutteringsprosesser 

 
Forskningsresultater  
Universitetet i Bergen oppnådde mange gode resultater i 2009, som blant er dokumentert ved at 
universitetet rykker kraftig opp på internasjonale rankinger. Antallet doktorgrader er høyt. UiB er 
vertskap for fire SFF- er, og er sammen med CMR vertskap for en SFI. Universitetet er dessuten 
partner i to nye forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som CMR er koordinator for.  
 
Publiseringsaktiviteten øker og det er betydelig framgang for flere fakulteter. I perioden 2005-
2008 har universitetet økt antall publikasjonspoeng med 20,8%, men med unntak av 2006, ligger 
vekstraten under veksten for universitetene samlet sett. For publisering på nivå II, lå universitetet 
over gjennomsnittet for universitetene i perioden 2005-2007. Det pågår et prosjekt ved 
Universitetsbiblioteket med analyse av publiseringsvirksomheten. 
 
Infrastruktur for forskning er viktig. Universitetets sentrale strategiske forskningssatsinger er 
betydelig styrket det siste året gjennom etablering av nye bygg. Det er grunn til å ha store 
forventninger til at samlingen av biofagene i et nytt biologibygg vil øke mulighetene for at 
miljøene markerer seg enda sterkere i den internasjonale konkurransen. Gjennom 
samlokalisering av CMI og Uni Global i JUS II bygget og etableringen av et felles ressurssenter, 
legges grunnlaget for mer samarbeid om utviklingsforskningen. Det forventes at miljøene vil 
markere seg enda sterkere i den internasjonale konkurransen. Innflyttingen i laboratoriebygget 
ved Helse Bergen er en betydelig styrke for det medisinske forskningsmiljøet.  
 
Fra og med statsbudsjettet for 2010 er det satt av 20 mill kroner til å styrke klimaforskningen i 
Bergen, med utgangspunkt i universitetets forskningsmiljø og  SFF- Bjerknessenteret. Det 
legges opp til tett samarbeid med de samarbeidende institusjonene i Bjerknessamarbeidet.   
 
Det er verksatt tiltak for å initiere og koordinere forskningssamarbeid mellom fagmiljøer innenfor 
temaene klima, miljø, fattigdom og helse der UiB har flere gode og noen internasjonalt ledende 
miljøer. UiB har sterke forskningsmiljø for polarforskning og har stort potensial til å hente 
betydelige forskningsmidler, særlig innen de marine miljøene. Ved UiB finnes det miljø med 
kompetanse og interesse for forskning i og på nordområdene i juridiske, samfunnsvitenskapelige 
og humanistiske fagmiljø.  
 
UiB hevder seg svært godt i konkurranse om internasjonale forskningsmidler. Tildeling av tre 
ERC-grants viser at våre forskere hevder seg i konkurranse på høyeste internasjonale nivå. 
 
Fagevalueringer 
I de siste årene er det gjennomført nasjonale fagevalueringer av kjemi og rettsvitenskap. Disse 
skal følges opp dialog med fakulteter og fagmiljøer. 
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Etikk 
Forskningsetikk omfatter etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeidet, 
så som redelighet, habilitet og uavhengighet. De ulike forskningsområdene ved UiB har sine 
særskilte etiske utfordringer. I 2009 er det arrangert egne frokostseminarer innenfor emnet, samt 
eget veilederkurs i forskningsetikk.  
 
Forskningsfinansiering  
Som et klassisk breddeuniversitet, som dekker et stort antall fagområder, er god balanse mellom 
bredde og spissede strategiske satsinger viktig. I den sammenheng er det en utfordring at så 
mye av midlene som kanaliseres gjennom Forskningsrådet og EUs rammeprogrammer for en 
stor del er programmatiske satsinger og i liten grad er øremerket grunnforskning. Etter UiBs 
oppfatning er det svært viktig å styrke finansieringen av grunnforskningen. I tillegg er det 
nødvendig at finansieringen fra Forskningsrådet har en innretning som støtter opp om 
grunnforskningen i større grad enn i dag. Manglende finansiering av grunnforskning er særlig 
problematisk for de forskningsintensive universitetene hvor grunnforskning er og skal være en 
kjerneaktivitet.  
 
Universitetets basisbevilgning, som skal ivareta grunnforskningen, går med dagens 
finansieringsordninger for EU og forskningsrådsprosjekter til egenandeler og andre typer 
medfinansiering. Det er et paradoks at institusjoner med stor suksess i konkurransen om 
forskningsmidler, møter større krav til egenandeler, som igjen tapper basisbevilgningen og 
dermed også grunnforskningen. Det er problematisk at universiteter som har grunnforskning 
som en kjerneoppgave, tappes for ressurser til dette. Et resultat er at universitets basisbevilging, 
som andel av total departementsfinansiert bevilgning, er redusert fra 56% til 50% de siste årene. 
 

Eksternt finansiert virksomhet fra ulike kilder 2005 - 2009 
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Figur 5 gir oversikt over omfanget av universitetets inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomhet i 
perioden 2005- 2009. 
 
Norges forskningsråd (NFR) 
Tildelingene fra Norges forskningsråd er meget viktige for forskningen ved UiB. Universitetet i 
Bergen deltar nå i 72 av Forskningsrådets programmer med en samlet prosjektaktivitet på 
løpende prosjekter på 414,3 millioner kroner. De største tildelingene er fra programmene FUGE, 
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SFF, FriBio, Global helse og Petromaks. Prosjektaktiviteten er klart størst ved Det matematisk 
naturvitenskapelig fakultet hvor man har 148 pågående prosjekter med bidrag fra 
Forskningsrådet på totalt 207 millioner kroner, etterfulgt at Det medisinsk- odontologiske fakultet 
med 98 prosjekt og bidrag på 129,7 millioner.  
 
Forskningsrådet har i 2009 slått sammen de tre forskningsprogrammene Velferd, Arbeidsliv og 
Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner til et nytt program for Velferd, arbeidsliv og 
migrasjon (VAM). Programmet er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i 
Norge med årlig ramme på 95 millioner kroner. Innenfor programmet er trygdeforskningen ved 
UiB tildelt 31,5 mill. kroner for perioden 2010-2015. I tillegg tas det sikte på å sende inn 
ytterligere 10 søknader til VAM, Samlet er Bergensmiljøenes bidrag til velferdsforskningen 
meget betydelig nasjonalt og internasjonalt. En ytterligere synliggjøring og profilering av dette 
feltet kan gi UiB en enda tydeligere posisjon som forskningsmessig tyngdepunktet på området. 
 
Behovet for moderne infrastruktur til en rekke fag er betydelig, først og fremst innenfor 
naturvitenskap og medisin, men i økende grad også i deler av humaniora og SV. 
Forskningsrådets program for nasjonal styrking av forskningsinfrastruktur er spesielt viktig i 
denne sammenheng. 
 
Forskningsrådets satsing i det såkalte ”småforsk- programmet” gir verdifull støtte til tiltak som 
ikke gis midler gjennom de øvrige programmene i Forskningsrådet.  
 
EU 
Deltakelse i EUs rammeprogrammer er et viktig virkemiddel i målsettingen om å være et 
internasjonalt synlig forskningsuniversitet. UiBs handlingsplaner ligger til grunn for arbeidet med 
søknader til EUs 7.rammeprogram. I UiBs årsplan for 2009 var EU-arbeidet fremhevet også som 
et spesielt innsatsområde, dette ble støttet av Kunnskapsdepartementet i etatsstyringsmøtet. 
UiB har høye ambisjoner om forskningsfinansiering fra EU og vil legge enda bedre til rette for 
sterke søknader.  
 
For 2009 var målsetningen å sende minst én søknad til FP7 fra alle større, relevante fagmiljøer 
ved UiB. Det var særlig en målsetning å øke søknadsaktiviteten overfor det nye IDEAS- 
programmet (ERC) betydelig. Tildelingen av tre ERC-grants viser at våre forskere hevder seg i 
konkurranse på høyeste internasjonale nivå. 
 
Det arbeides systematisk med å fremme søknader til utlysningene i IDEAS – programmet, det 
har gitt gode resultater så langt. Søknadsaktiviteten til EU-programmene er totalt økt fra 57 
søknader i 2008 til 76 søknader i 2009.  
 
UiB hadde som mål å forhandle frem 20 EU- kontrakter i løpet av 2009. Denne målsetningen er 
oppnådd. I tillegg er 15 nye prosjekter med UiB-deltakelse invitert til kontraktsforhandlinger, 
deriblant 3 ERC Advanced Grants. Vellykkede kontraktsforhandlinger vil kunne sikre at UiB er 
kontraktspart i totalt 47 prosjekter så langt i FP7. I tillegg kommer 4 prosjekter hvor UiB inngår 
som såkalt assosiert partner. UiB koordinerer 9 av de 47 prosjektene. Hele 24 av prosjektene er 
knyttet til MN- fakultetet. I tillegg til den internasjonale dimensjonen ved prosjektene, innebærer 
UiBs deltakelse i FP7 samarbeid med andre forskninginstitusjoner og delvis også med 
næringslivsaktører i regionen. Ti av de 47 prosjektene innebærer lokalt samarbeid; med Uni 
Research i åtte prosjekter, med Havforskningsinstituttet i to prosjekter og med lokale bedrifter 
(SME) i to prosjekter.  
 
3 Marie Curie prosjekt ble i 2009 revidert av EU.  
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Andre kilder 
I tillegg til midler fra EU og Forskningsrådet har UiB bidrags- og oppdragsvirksomhet finansiert 
av ulike kilder. De største er finansiering fra ulike statlige etater på om lag XXX mill kroner, mens 
omfanget fra private aktører i var 2009 på vel XXX mill. kroner. En oversikt over BOA 
virksomheten per finansieringskilde er gitt i tabell 9.  
 
Tabell 11 Forskningsmidler fra ulike eksterne kilder 

2005 2006 2007 2008 2009*
Forskningsrådet 285 233 285 048 379 748 310 726 365 000
Statlige etater 117 039 109 395 102 010 112 157
Kommunale/ fylkeskommunale etater 6 097 3 565 2 377 11 735
Næringsliv/ private 39 248 40 027 72 773 54 538
EU- forskning 35 438 18 262 21 459 12 609 27 400
EU- undervisning 1 663 1 268 2 619
Utlandet eks. EU. 39 487 18 923 25 776 15 658
Stiftesler og organisasjoner 30 329 37 287 34 638 49 214
Gaver/ gaveforsterkning og tilskudd 101 875 31 050 25 307 290 000
SUM 552 871 616 045 671 099 594 563 682 400  
 
NUFU 
NUFU- programmet støtter institusjonelt samarbeid og prosjekter mellom norske universiteter og 
høgskoler og deres partnerinstitusjoner i Sør som skal bygge bærekraftig kapasitet og 
kompetanse innenfor forskningsbasert utdanning ved universiteter i Sør. Den totale 
budsjettrammen for den nåværende programperioden (2007-2011) er NOK 300 millioner. UiBs 
prosjektportefølje i programperioden utgjør om lag 75 mill. kroner, noe som gjør oss til den 
største enkeltaktøren i programmet. NUFU bevilget NOK 4 millioner til oppbygging av gjestehus 
og undervisningsfasiliteter ved University of Juba i Sør- Sudan. UiB har på denne måten styrket 
porteføljen innen ekstern finansiert utviklingsforskning og vil ytterligere å styrke UiBs rolle i 
oppbygging av det krigsrammede universitetet i Juba. 
 
Samarbeidsavtalen med Makerere University, Uganda ble fornyet ved markeringen av 15 års 
jubileet for samarbeidet høsten 2009. I den forbindelse ble det også undertegnet en avtale om 
utvikling av fellesgrader, herunder PHD grader mellom UIB og Makerere.  
 
Det regionale samarbeidsorganet i Helse Vest  
Universitetet har et omfattende samarbeid med Helse Bergen om utdanning og forskning. Det 
regionale samarbeidsorganet i Helse Vest er samarbeidsorgan for helseforetaksgruppen i Helse 
Vest og Universitetene i Bergen og Stavanger. Samarbeidsorganet styrker det faglige 
samarbeidet i helseregionen og fordeler midler til finansiering av klinisk forskning og 
helseforskning ved UiB. I 2009 fordelte Samarbeidsorganet ut i overkant av 83 millioner kroner til 
forskningsprosjekter, 60 nye prosjekter fikk midler, mens 40 prosjekter ble videreført. I tillegg er 
40 doktorgradsstipend og 22 postdoktorstipend videreført.  
 
Kreftforeningen 
Inntekter fra Kreftforeningen utgjorde i 2009 vel 23,2 mill. kroner.  
 
Fond 
Fra universitetets ulike fond ble universitetets forskningsmiljøer tildelt 15,6 mill kroner fra 
Meltzers Høyskolefond, 2,2 mill kroner fra Bergen Universitetsfond, xx mill kroner fra Bergen 
Medisinske Forskningsstiftelse og fra Bergen Forskningsstiftelse vel xx mill. kroner til 
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programmet for å styrke den langsiktige rekrutteringen gjennom 5-årige prosjektbevilgninger til 
yngre fremragende forskere. 
 
Forskerutdanning   
Universitetet vil gi forskerutdanning med høy kvalitet, internasjonal profil og med gode 
muligheter for tverr- og flerfaglighet. Forskerutdanningen skal innrettes slik at den ivaretar 
universitetets ambisjoner om å utvikle sterke forskningsmiljø og samfunnets behov for 
kompetanse. Handlingsplan for forskerutdanning, vedtatt i Universitetsstyret høsten 2008. 
Tiltakene som gjennomføres vil gjøre institusjonen bedre i stand til å møte økte internasjonale 
og nasjonale krav til dimensjonering og forvaltning av forskerutdanningen.  
 
Totalt ble det kreert 223 doktorer ved Universitetet i Bergen i 2009. Dette er en liten nedgang fra 
2008, da 233 ble kreert. Det høye tallet i 2008 knyttes til utfasingen av de gamle doktorgradene, 
hvor flere kandidater leverte arbeidene sine for å disputere under gammel doktorgradsordning.  
 
I oppfølgingen av handlingsplanen for forskerutdanningen fra 2008 er det stor oppmerksomhet 
om gjennomføring og kvalitet i forskerutdanningen, og UiB har raskest gjennomstrømming i 
Norgen, følge en nylig utkommet rapport fra Nifu Step. I tillegg er det en høyere andel av 
stipendiatene ved UiB som fullfører doktorgraden enn ved landets øvrige universiteter. UiB vil 
intensivere innsatsen for at forskerutdanningskandidatene skal fullføre på normert tid, gjennom 
bruk av midtveisevalueringer. Midtveis i stipendperioden skal stipendiatenes progresjon og 
kvalitet evalueres. Ordningen tilpasses til universitetets ulike fagtradisjoner. I tillegg tilbys alle 
forskerutdanningskandidater muligheten for å ha to veiledere og de gis tilbud om tilknytning til en 
av de 20 forskerskolene ved universitetet. 
 
Gjennomføringstiden til forskerutdanningskandidatene var i 2008 brutto: 5,2 år og netto: 4.7 år. 
(Tallene for 2009 er ikke ferdig kvalitetssikret før 15. februar). For å sikre et robust datagrunnlag 
har det i 2009 hvert satt i gang et arbeid for å bedre kvaliteten på registreringen. Blant annet er 
det lagt til rette for administrative omlegginger ved innhenting av data om fravær og permisjoner 
hos ph.d.- kandidater med eksternt tilsettingsforhold, for å kunne kvalitetssikre dataene på 
kandidatenes faktiske nettotid brukt til forskerutdanning.  
 
Den institusjonelle tilretteleggingen av forskerutdanningen og bruk av forskerskoler er styrket 
gjennom økt oppmerksomhet om forskerutdanningsledelse i et forum for forskerskoleledere. Det 
er etablert et samordningsforum for forskerutdanning med viktige samarbeidspartnerinstitusjoner 
på Vestlandet. Det er utarbeidet en handlingsplan for forskerutdanning i UH-nett Vest med 
konkrete tiltak for samarbeid om forskerutdanning innenforlse, teknologi, musikk- og 
lærerutdanning.  
 
Innføring av forskerutdanningsmelding har gitt fakultetene og institusjonen som helhet anledning 
til å vurdere og planlegge forskerutdanningen bedre på fakultetsnivå og institusjonsnivå.  
 
Institusjonell profilering av og fellesinformasjon om forskerutdanningen er styrket med 
opprettelse av fakultære startseminarer for nye ph.d. kandidater, eget sentralt mottak av 
utenlandske kandidater, en forskerutdanningsportal på nettet både engelsk og norsk, samt 
utarbeidelse av en håndbok for forskerutdanningen, ph.d.-brosjyre og nyhetsbrevet PhD News. I 
2009 er det gjennomført et kompetansehevingsprogram for forskerutdanningsadministratorer. 
Programmet har spesielt tatt opp forhold til de endringene som følger av Bolognaprosessen og 
arbeidet med å utvikle forskerutdanningen som tredje syklus i fakultetenes utdanninger.  
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Bergen Summer Research School (BSRS), ble arrangert fra 22. juni til 3. juli og hadde ”Climate, 
environment, and energy” som tema.  I alt 105 PhD kandidater fra 39 land ble tatt opp etter 
strenge kvalitetskrav, derav 23 fra norske universiteter og høgskoler. Totalt antall søkere var 
246. Alle kontinenter var representert blant deltakerne. Afrika var sterkest representert med til 
sammen 40 deltakere, 20 kom fra land i Asia, 8 fra Sør- og Mellom-Amerika, 5 fra USA, 2 fra 
Australia og til sammen 30 fra Europa, derav 10 fra Norge. Kvinneandelen var 50 %. I alt 64 
forskere, lærere og paneldebattdeltakere var involvert i BSRS 2009, 53 fra norske institusjoner 
og organisasjoner og 11 fra utenlandske institusjoner. I tillegg til kurs og plenarsesjoner ble et 
organisert ett bedriftsbesøk (Oddfjell Driling) og avholdt 4 offentlige møter. Studentene 
produserte en video ”Message to Copenhagen” som ble lagt ut You Tube 
 
Samarbeid med forskningsinstitusjoner i Bergen og regionen 
For å styrke forskningen er det viktig å opprettholde og å styrke de faglige relasjonene til andre 
forskningsinstitusjoner i Bergensregionen, i første rekke Uni Research AS, CMR AS, CMI, 
Havforskningsinstituttet, Nansensenteret, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning 
(NIFES) og Helse Bergen.  
 
UiB har et strategisk utvalg for Energi og Petroleumsforskning gjennom et samarbeid med Uni 
Research og CMR. Den planlagte flyttingen av CMR til Nygårdshøyden vil legge til rette for et 
tettere samarbeid innenfor dette feltet.  
 
Samarbeidsavtalen med Statoil, den såkalte Akademiavtalen ble fornyet våren 2009, og har nå 
et årlig omfang på ca. 7 mill kr. Sammen med Vista- avtalen og en rekke enkeltprosjekter gir 
dette et betydelig omfang på samarbeidet med Statoil. 
 
Samarbeidet med Helse Bergen er omfattende og godt. Samarbeidsorganet for Helse Vest (der 
også Universitetet i Stavanger og høyskolene i regionen deltar) fordeler betydelige midler til 
medisin- og helseforskning, og dette styrker forskningssamarbeidet mellom klinikken og 
universitetsmiljøene. Samarbeidet om Translasjonell medisin og ernæringsforskning er gode 
eksempler på styrket samarbeid.  
 
I 2009 er det tatt initiativ til forhandlinger om mulig overføring av Odontologisk universitetsklinikk 
til Hordaland Fylkeskommune. Formålet er styrket samarbeid med tannhelsetjenesten i generelt 
og samarbeid i arbeidet med å etablere et eget Odontologisk kompetansesenter i Bergen.  
 
Innenfor utviklingsforskningen er det arbeidet for tettere samarbeid med CMI og fagmiljøene ved 
UiB gjennom innflytting i nytt felles bygg. Ambisjonen er å samle landets største forskningsmiljø 
på dette området i et hus og miljø som skal fremme mer samarbeid. I huset blir det et felles 
ressurssenter for utviklingsforskning. Det nyetablerte strategiutvalget for utviklingsrelatert 
forskning skal styrke dette viktige forskningsfeltet.  
 
UH-nett Vest er et nettverkssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner på Vestlandet. 
Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen 
Stord/Haugesund. Nettverket skal styrke samarbeidet om utdanningsløp og forskning og er en 
samarbeidspartner for ulike aktører i samfunns- og næringsliv. Institusjonene skal imidlertid 
fortsette å være egne selvstendige institusjoner og videreutvikle egne særtrekk og fortrinn.  
Dette er også en del av universitetets arbeid knyttet til ”samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon (SAK)”. 
 
Universitetet i Bergen deltar i Regionalt Næringsforum i Hordaland (RNF), hvis mandat er å 
bidra til å samordne innsatsen for å fremme næringsutvikling i fylket.  
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Universitetet i Bergen samarbeider tett med Norges handelshøyskole både innenfor utdanning 
og forskning og det er jevnlige møter på institusjonsnivå. I 2009 er det utviklet en fellesgrad på 
bachelornivå i språk og interkulturell forståelse. Våren 2010 avgjøres det hvorvidt det skal tilbys 
en felles mastergrad i Tolking, oversettelse og terminologi, som bygger på dette programmet. På 
masternivå er det mulig for at studenter kan ta kurs ved samarbeidende institusjon, mens det på 
doktorgradsnivå er åpnet opp for at NHH- stipendiater kan tas op i doktorgradsprogrammene 
ved UiB. Samarbeidet er nedfelt i egen avtale. Dette er et samarbeid som universitetet ønsker å 
videreutvikle i tiden framover. NHH og UiB har et godt forskningssamarbeid blant annet innenfor 
helseøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi (Nordic Centre of Excellence) og medieøkonomi, energi 
og miljøøkonomi. Energiforum (EF) er et eksempel på faglig samarbeid mellom UiB og NHH.  
 
Universitetet som eier av forskningsselskaper 
Universitetet har eierandeler i til sammen 9 aksjeselskaper. Selskapene kan deles in fire 
grupper. For det første har universitetet eierinteresser i tre forskningsaksjeselskaper. 
Forskningssamarbeid og hensynet til utviklingen av forskningsbyen Bergen er grunnlag for 
eierskap i disse selskapene. I den andre gruppen selskaper er det tre selskaper med innovasjon 
og kommersialisering med utgangspunkt i forskningsresultater som formål. Vitensenteret VilVite 
utgjør en tredje type selskap, der universitet sammen med andre offentlige aktører eier 
Vestlandets vitensenter. Den siste gruppen omfatter to selskaper knyttet til eiendommer, for 
universitetsformål og for studentformål. 
 
En oppsummering av universitetets eierandeler i aksjeselskaper er gitt i tabell xx. 
 
Tabell 12 Universitetets eierandeler i aksjeselskap 
Selskap Formål Eierandel
Universitetsforskning Bergen AS Forskningsselskap 85 %
Christian Michelsen Research AS Forskningsselskap 50 %
Samfunns- og Næringslivsforskning AS Forskningsselskap 2 %
Bergen Tenologioverføring AS Teknologioverføring 40 %
Sarsia Innovation AS Innovasjonsselskap 5 %
Sarsia Life Science Fund AS Innovasjonsselskap 2 %
Bergen Vitensenter Vitensenter 18 %
Universitetet i Bergen Eiendom AS Eiendomsselskap 100 %
Studentkulturhuset i Bergen AS Studenthus 33 %  

* Unifob endret navn til Uni Research i 2009, gjennom vedtektsendring 
 
Universitetet har arbeidet med tydeliggjøring av forholdet til det enkelte selskap, i tråd med 
departementets nye reglement fra 2008 og universitetets egne retningslinjer som er bygd på det 
nye reglementet. Universitetsstyret behandlet institusjonens egen retningslinjer i møte juni 2009.  
 
Universitetet ønsker å ivareta eierrollen i de selskapene universitetet er aksjeeier i på en tydelig 
å god måte med det formål at universitetets mulighet til å utføre sine primærområder styrkes. 
Universitetets nye retningslinjer for forpliktende samarbeid og erverv av aksjer spesifiserer 
hvordan eierskapet skal forvaltes og hvordan rapportering og dokumenthåndtering skal skje. Det 
er foretatt et arbeid for dokumentasjon av konkrete, etablerte rutiner, samt revisjon av disse, slik 
at den interne organiseringen blir effektiv og legger til rette for god kontakt med virksomhetene. 
 
Universitetets retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og vedtak om endringer i i 
den rollen Unifob skulle ha for universitetets forskning, gjennom vedtak i Universitetsstyret i 
2007, medfører endringer i samarbeidsforholdet mellom UiB og Uni research. Uni Research og 
UiB har i større grad partnerrelasjoner, regulert gjennom avtaler mellom partene. Uni Research 
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forventes på dette grunnlag å utvikle seg som en selvstendig aktør i instituttsektoren, med større 
grad av komplementær virksomhet til UiB enn i dag.  
 
I 2009 er det, som planlagt ved etableringen i 2006, gjennomført en evaluering av Uni Global 
med følgende formål: 

 Evaluere erfaringene med nåværende organisering. 
 Vurdere oppnådde resultater med hensyn til forskning, tverrfakultært samarbeid og 

konkurranse om eksterne inntekter. 
 Vurdere avdelingens finansieringsgrunnlag og potensial i forhold til eksterne inntekter 
 Utrede ulike alternativer for fremtidig organisering av virksomheten 

 
Fremtidig organisering av utviklingsforskningen skal avklares i løpet av vårsemesteret 2010 
 
Universitetet og instituttsektoren i Bergen har sterke fagmiljøer med solid internasjonal 
forankring. I denne sammenhengen vil det å få en samlokalisering av CMR og ulike miljøer ved 
Universitetet og Uni Research et nytt bygg på Nygårdshøyden være svært viktig. CMR utfører 
en lang rekke prosjekter for industri- og andre deler av næringslivet, mens Uni Research har en 
lavere andel prosjekter for disse oppdragsgiverne, men desto større innen offentlig virksomhet.  
 
Universitetet har tatt initiativ til klargjøring av ulike samarbeidsmodeller mellom CMR og Uni 
Research, basert på muligheter for faglig styrke og synergi.  Målsettingen er å etablere en arena 
for forskning, utvikling og nyskapning, som både har en sterk akse inn mot universitetets 
grunnforskningsmiljøer og tilsvarende en sterk akse mot det regionale kultur-, nærings- og 
samfunnsliv. 
 
Samfunnskontakt og formidling 
I forhold til universitetets planer er det oppnådd gode resultater innenfor: 

 Formidling – med sterk konsentrasjon om å utvikle ny eksternweb 
 Systematisering av samarbeidet og relasjonene med selskaper og stiftelser  
 Økt aktivitet i Bergen Teknologioverføring (BTO) 
 En handlingsplan for universitetets forhold til omverden 

 
Universitetet i Bergen skal gjennom sin formidling synliggjøre universitetets spesielle rolle som 
forskningsbasert drivkraft i samfunnet. Forskningsmiljøer skal i sin formidling spre kunnskap om 
sine forskningsresultater til det internasjonale samfunnet, samtidig som de skal bringe kunnskap 
fra nasjonal og internasjonal forskning til studenter og det norske samfunnet. UiBs 
formidlingsvirksomhet skal kjennetegnes av integritet, kvalitet og uavhengighet. Den primære 
målgruppen for UiBs formidlingsvirksomhet er den kunnskapssøkende allmennhet både 
nasjonalt og internasjonalt.  
 
Som del av formidlingsoppdraget deltar universitetet i innsats for kommersialisering av 
forskningsvirksomhet. Gjennom selskapet Bergen Teknologioverføring A/S er det registrert en 
betydelig økning i antall mottatte forretningsideer fra universitetets tilsatte.  
 
Forskningen som utøves av universitetets ansatte representerer også en bred arena for 
samfunnskontakt og fremmer innovasjon og nyskaping. Samtidig er universitet en 
kulturinstitusjon og kunnskapsressurs i og for samfunnet, for institusjoner, organisasjoner og 
enkeltpersoner - regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mye av kunnskapen som utvikles ved 
universitetet formidles gjennom et bredt nettverk av enkeltpersoner og forskergrupper. Ved å 
utvikle samhandling og relasjoner med andre organisasjoner, institusjoner, bedrifter og øvrige 
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grupper i samfunnet, skapes dialog og utvikles ny kunnskap til beste for både universitetet og 
omverden. 
 
UiB har omfattende samhandling med nærings, kultur- og samfunnsliv, men ønsker å bidra 
ytterligere til å utvikle Bergen og Vestlandet til Norges fremste kunnskapsregion. Derfor har 
universitetet i 2009 utarbeidet en handlingsplan for omverden som søker å synliggjøre 
universitetets verdiskaping og å utvikle en mer systematisk og målrettet prioritering av de 
viktigste relasjonene til så vel næringsliv, som kulturliv og samfunnsliv.  Universitetsstyret vedtok 
handlingsplanen i møte 24.09.09.  
 
Fra november 2009 ble det derfor opprettet et eget Kontor for samfunnskontakt som skal holde 
ved like universitetets oversikt over eksterne relasjoner, planlegge, profilere og gjennomføre 
tiltak i tråd med universitetets handlingsplan, følge opp eksterne henvendelser og utvikle et 
opplegg for informasjon og kontakt mellom universitetets fagmiljøer og eksterne kontakter.  
 
Målstruktur 
Sektormål 3 
Universitetene skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og 
kunstnerlig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapningsbasert på disse 
resultatene. Universitetene skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i 
samfunnsdebatten. 
 
Virksomhetsmål 3.1 
Universitetene skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet 
resultatene fra FoU- virksomheten. 
 
UiB har en synlig og omfattende formidlingsvirksomhet, noe som blant annet registreres 
gjennom økt antall henvendelser fra media og den øvrige offentligheten. 
 
Virksomhetsmål 3.2 
Universitetene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og 
verdiskaping 
 
Tabell 13 Styringsparametre til virksomhetsmål 3.2 
Styringsparameter Resultatmål

2006 2007 2008 2009 2009
Omfang av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 616 045 681 994 604 400 688 500 640 000
Mottatte forreetningsideer 80 70 75 71 80
Nyoprettede selskaper basert på
mottatte foretningsideer 0 1 1 4 1

Resultat

 
 
Vurdering: Det er grunn til å være fornøyd med resultatet. Dette er likevel aktiviteter der det kan 
være store årlige svingninger av hengig av uttelling i større søknadsprosesser. 
 
Resultatrapport  
Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene legge særskilt vekt på tilrettelegging for god 
tilgjengelighet av forskningsresultater for allmennhet og samfunn.  
 
Universitetet i Bergen har arbeidet aktivt med dette på mange plan, men har særlig prioritert 
følgende tiltak: 

 Lansering av ny eksternweb for UiB.  
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 Formidlingstiltak på fakultetsnivå, i tråd med egne handlingsplaner for formidling 
 Formidling rettet mot barn ungdom er prioritert gjennom deltakelse ved Bergen 

vitensenter Vil Vite, Forskningsdagene og Holbergprisen i skolen. 
 Arbeid med prosjektutvikling og kommersialisering av forskningsresultater i samarbeid 

med Bergen teknologioverføring (BTO). Det er utviklet IPR- policy for universitetet 
(immaterielle rettigheter).  

 
I tillegg organiseres en vesentlig del av universitetets formidlingsaktivitet gjennom Bergen 
Museum. Dette omtales i eget kapittel. 
 
Innovasjon og nyskaping 
Tilrettelegging for næringsmessig utnyttelse av forskningsresultater inngår som en del av 
universitetets samfunns- og formidlingsansvar. Dette arbeidet er ivaretatt gjennom selskapet 
Bergen Teknologioverføring AS (BTO) som eies av UiB, Helse Bergen og 
Havforskningsinstituttet. Ifølge forvaltningsavtale inngått mellom UiB og BTO skal selskapet 
være universitetets forretningsfører for forskningsbasert nyskaping. BTO har som formål å bidra 
til kommersialisering av forskningsresultater. Selskapets arbeidsoppgaver er: 

 Kulturbygging: Fremme innovasjonskultur og kommersialiseringskompetanse blant 
tilsatte og studenter, utvikle relasjoner til regionale, nasjonale, internasjonale nettverk 

 Ideinnhenting: Identifisere miljøer og forskere med kommersialiseringspotensial 
 Prosjektutvikling: Kvalitetssikre, etablere, finansiere kommersialiseringsprosjekt med 

sikte på selskapsetablering/lisensiering/salg  
 
BTO vurderes å forestå sin forretningsførerrolle på en god måte og er gjennom sine ulike 
aktiviteter med på å synliggjøre den kompetansebanken som UiB representerer. Selskapet 
hevder deg blant annet godt i den nasjonale konkurransen om midler fra FORNY- programmet, 
som er den sentrale finansieringskilden for forskningsbasert nyskaping. Selskapet har 
opparbeidet et godt nettverk til ulike nasjonale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner og er 
bl.a. representert i styret for ASTP (Association of European Science and Technology 
Professionals)."  
 
Bergen Teknologioverføring hadde i 2009 en omsetning ca. 26 mill kr. og en stab på 13,3 
årsverk. Selskapet samarbeider med flere av Sarsia- selskapene og med Stiftelsen Uni 
Research om finansiering av forretningsideene frem til selskapsetablering og videre mot 
markedet. BTO driver også et omfattende arbeid knyttet til informasjon og opplæring innen 
entreprenørskap og innovasjon inn mot universitetets fagmiljøer, dels i samarbeid med 
Høgskolen i Bergen (HiB).  
 
I 2009, har BTO mottatt i alt 71 ideer, hvorav 45 fra forskere ved UiB. Det er gitt 10 nye patenter 
hvorav 7 fra UiB-prosjekt, og registrert 2 varemerker i UiB-prosjekt. Videre er det hentet inn 11.5 
mill. kroner i fremmedkapital til UiB prosjekt, samt inngått intensjonsavtaler om ytterligere 12,5 
mill. kroner. Alt dette fordelt på 12 ulike prosjekt. Det er etablert 4 nye selskap ut ifra UiB og 
lisensiert ut 4 teknologier. Totalt har BTO vært involvert i 10 start- up og 7 lisensavtaler i 2009. 
BTO forvalter eierskap på vegne av UiB i 7 start- up selskap etablert fra og med. 2007 til i dag. 
Videre har en viktig jobb i 2009 vært å forberede opprettelsen av Biomedisinsk inkubator i BBB 
på Haukeland og styrke BTOs regionale rolle i innovasjonsverdikjeden.  
 
Immaterielle rettigheter 
Forslag til policy for bruk av immaterielle rettighet (IPR) ble vedtatt av Universitetsstyret i møte 
18.06.09. Som oppfølging av dette arbeidet gjennomgås regler og kontrakter for å sikre at disse 
er i samsvar med de prinsippene som fremkommer i den vedtatte rettighetspolitikken.  
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Eksternweb 
Ny ekstermweb ble lansert i februar 2009. Det lagt ned betydelig arbeid med utvikling av ny 
eksternweb. Gjennom integrasjon mot autoritative systemer, og utvikling av brukervennlige 
maler for innholdsproduksjon og visning, har prosjektet jobbet mot delmål 3.1. Det er etablert en 
omfattende organisasjon for publisering på web, og arbeidet har medført en aktiv bevissthet ved 
enhetene om behovet for å være synlig på web. Det gjenstår likevel arbeid, spesielt er det behov 
for utvikle innhold på engelsk til at forskningsmiljøene kan sies å spre kunnskap om sine 
forskningsresultater til det internasjonale samfunnet. Det gjenstår også et arbeid med struktur på 
websidene for at de skal kommunisere godt med hovedmålgruppene. De nye nettsidene for UiB 
brukes aktivt og det er laget ressurssider med lister over forskere i forhold til aktuelle tema som 
stortingsvalget, klima og svineinfluensa.  
 
Bergen Vitensenter  
VIL VITE er knyttet til Bergen og Vestlandet gjennom tre hovedtema; hav, vær og energi. Et 
sentralt faglig mål er å skape økende og positiv oppmerksomhet rundt naturvitenskaplige fag og 
teknologi, for å motivere flere til å utdanne seg i disse retningene. UiB deltar aktivt i 
forskningsformidlingen ved senteret, både gjennom utvikling av installasjoner og 
populærvitenskapelige foredrag, hvor UiB avholdt 37 populærvitenskapelige foredrag i serien 
PopVit. Vil Vite hadde i 2009 104.000 besøkende, hvorav 36% var skolebesøk med tilhørende 
undervisning.  På grunn av et dårlig driftsresultat i 2008 valgte eierne å gå inn med ytterligere 
kapital i selskapet i 2009. Universitetsstyret godkjente at UiB kjøpte ytterligere aksjer for 432 000 
kroner i Vil Vite. Aksjeutvidelsen vurderes som nødvendig for å bidra til en fremtidig god og solid 
driftssituasjon for selskapet. 
 
Formidlingsansvar og formidlingskompetanse 
Det kan være utfordrende for forskerne å ha nok tid til å drive med formidlingsaktivitet, samtidig 
kan det være vanskelig å ha nok tilgjengelige ressurser, og forskningsmiljøene kan vektlegge 
andre typer meritterende arbeid enn formidling. Flere fakulteter har styrket formidlingsarbeidet 
på nye måter. Det humanistiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har tilsatt egne 
koordinatorer for forskingsformidling. Samtidig har eksternwebprosjektet bygd opp et nettverk 
med lokale redaktører for fakultet og instituttene.   
 
Det viktigste formidlingsarbeidet står forskerne selv for, gjennom publisering for allmennheten i 
ulike kanaler. Forskerne gjør en betydelig innsats og har et verktøy for synliggjøring av 
publikasjonene gjennom rapportering til FRIDA- databasen. Her rapporteres 
populærvitenskapelige artikler, kronikker, populærvitenskapelige foredrag og mediebidrag som 
programdeltakelse/intervju. Det er ikke knyttet samme insentiver til disse aktivitetene som til 
rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner. Det er en fare for underrapportering til Frida. Det 
vurderes som klart mulig styrke og øke omfanget av formidling. Formidlingsavdelingen 
understøtter fagmiljøenes arbeid for å nå formidlingsmålene. Dette skjer gjennom en rekke ulike 
publiseringskanaler i tekst, på web og som tv-produksjon. 
 
Et stadig økende antall redaksjoner og journalister henvender seg til institusjonen for mer 
informasjon om forskning, ekspertkommentarer og universitetspolitiske saker. Stadig flere 
forskergrupper og enkeltforskere søker råd for å styrke formidlingskvaliteten og kompetansen. I 
2009 ble det holdt 8 kurs i mediekontakt, formidling gjennom media og kronikkskriving for 
ansatte ved UiB. To av kursene var for forskningsadministrativt personale, resten var myntet på 
forskere. Satsingen på yngre kvinnelige forskere fortsetter, ved å tilby fire kurs spesielt for denne 
målgruppen. Til sammen gjennomførte 32 kvinnelige stipendiater medietreningskurs i 2009.  
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Formidling overfor barn og unge  
Barn og ungdom er en viktig målgruppe for formidling ved UiB. Universitetets tilbud til denne 
gruppen skjer i hovedsak gjennom aktivitetene ved Bergen vitensenter, Forskningsdagene i 
Bergen og Holbergprisen i skolen. 
 
Forskningsdagene 
Ved de årlige Forskningsdagene viser forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner fram sin 
virksomhet for et allment publikum. Arrangementene omfatter skoleprosjekter, foredrag og 
debatter, torgboder, byvandringer og seminarer. Målet er å vekke nysgjerrighet, interesse og 
forståelse for forskning, formidle hva forskningen betyr for oss, vise sammenhengen mellom 
forskning, innovasjon og næringsliv, vekke interesse i mediene for forskning og 
forskningsresultater og bidra til rekruttering av unge til forskning. Hovedprogrammet består av 
Kunnskapsfest, skoleprosjekt og skoledag.  
 
Ti skoleprosjekter ble gjennomført i et samarbeid mellom en eller flere forskere og rundt 400 
elever på sjette trinn ved utvalgte skoler. Fem prosjekt var knyttet til UiB og ble presentert for 
publikum på Skoledagen. Kunnskapsfesten var Forskningsdagenes største arrangement, med 
27 forskningsstasjoner fra ulike forskningsmiljø, 20 foredrag, og om lag 5000 fremmøtte. 
Mediedekningen var meget god, med 90 oppslag i lokale og riksdekkende medier, både før og 
under dagene.  
 
Etter og videreutdanning 
Gjennom Senter for etter- og videreutdanning tilbys et bredt fagtilbud innen etter- og 
videreutdanning. Faglig-pedagogisk dag og Skolelaboratoriet i realfag er eksempler på 
vellykkede tiltak innrettet mot lærere som målgruppe. Faglig-pedagogisk dag er en åpen fagdag 
der lærere fra ungdomsskoler og videregående skoler fra hele vestlandet deltar. De oppsøker 
læremiddelutstillingen og kan velge mellom en lang rekke forskjellige forelesningstilbud. Faglig-
pedagogisk dag arrangeres årlig første fredag i februar. Skolelaboratoriet i realfag er et 
bindeledd mellom realfagsmiljøene på Universitetet i Bergen og skoleverket, og tilbyr 
videreutdanning, kurs og arrangementer for lærere og elever innen matematikk og naturfag. UiB 
vil i løpet av 2010 gjennomgå etter- og videreutdanningsfeltet med henblikk både på faglig 
innretting og administrativ organisering. 
 
For å styrke aktiviteten innenfor etter- og videreutdanning er det avgjørende å koble 
virksomheten til arbeidet med alumnus. En gjennomgående struktur for alumnusvirksomheten vil 
utvide kontaktflaten mot nærings- og samfunnsliv, og være en kanal for både markedsføring og 
identifikasjon av nye kompetansebehov. I 2009 ble det, som en del av handlingsplanen for 
forholdet til omverden, vedtatt å opprette et alumnusråd ved UiB. Rådet skal gi faglig legitimitet 
til virksomheten og sikre godt samspill med arbeidsliv og samfunnsliv om videre utvikling av 
denne aktiviteten. 
 
Personal- og økonomiforvaltning 
I forhold til universitetets planer er det oppnådd gode resultater innenfor: 

 Resultatmål innenfor styring av avsetninger 
 Økonomistyringen  
 Innkjøpsorganiseringen 

 
Følgende tema krever videre innsats: 

 Resultatmål for bedre kjønnsbalanse i ulike stillingstyper er ikke oppnådd.  
 Integrering av risiko og vesentlighetsbetraktninger i planarbeidet kan bedres 
 Budsjettering og prognoser for bidrags- og oppdragsvirksomheten bør bedres 
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 Vurdering av forholdet mellom dimensjoneringen av administrative og faglige skal 
videreføres. 

 Sykefravær 
 
Universitetet oppfyller departementets måltall for stipendidattilsetninger. Det var nullvekst i andre 
stillingsgrupper finansiert av grunnbevilgningen. Det høye antallet stipendiater krever mye 
veiledningsressurser. Stagnasjon og nedgang i antall undervisnings- og forskerstillinger er derfor 
bekymringsfull. Dette kan gi ytterligere press på de vitenskapelige ansattes tid til forskning.  
 
Veksten i antall studiepoeng forventes å gi en mindre økning i resultatmidler knyttet til utdanning 
i 2011. Det er forventet en vekst i universitetets RBO- inntekter i 2011, i første rekke gjennom 
den sterke veksten i EU- inntekter. Den samlede uttelling gjennom finansieringsmodellens RBO 
vil være avhengig av de andre institusjonenes resultater. 
 
Målstruktur 
Sektormål 4: 
Universitetene skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av 
ressursene. 
 
I 2009 har universitetet omorganisert Personal- og organisasjonsavdelingen slik at HMS-
seksjonen inngår i avdelingen. Økonomifunksjonen er styrket sentralt og samarbeid og 
samhandling mellom nivåene gjennomgås. Det gjenstår fortsatt utviklingsarbeid for å sikre god 
kvalitet på økonomitjenestene i oppfølgingen av fagmiljøene. 
  
Virksomhetsmål 4.1  
Universitetene skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle 
kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder. 
 
Tabell 14 Styringsparametre til virksomhetsmål 4.1 
 
 
Virksomhetsmål 4.2  
Universitetene skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre 
kjønnsdelt arbeidsliv. 
 
Tabell 15 Styringsparametre til virksomhetsmål 4.2 
Styringsparameter Resultatmål

2006 2007 2008 2009 2009
Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings, -
forsknings- og formidlingsstillinger 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Andel kvinner, totalt og etter stillingskategori
   - Undervisnings, forsknings, og formidlingsstillinger 36 % 38 % 38 % 39 % 40 %
Sykefravær* 3,8 % 4,2 % 3,8 % 4,0 %

Resultat

 
 
Vurdering: Det registreres en positiv utvikling med hensyn til kjønnsbalanse, men det er fortsatt 
en stor utfordringer knyttet til kvinner i toppstillinger. Sykefraværet har gått ned fra 2008 til 2009 
og er godt innenfor det felles mål for såkalte IA-bedrifter. 
 
Virksomhetsmål 4.3  
Universitetene skal ivareta høykvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll 
og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer. 
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Tabell 16 
Styringsparameter Resultatmål

2006 2007 2008 2009 2009
Driftsutgifter per avlagte 60- studiepoengsenhet 265 294 318 328 320
Driftsutgifter per publikasjonspoeng 1793 1816 1797 1760
Forholdet mellom vitenskapelig og administrativt ansatte 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3

Resultat

 
 
Universitetet har effektiv ressusforvaltning og ingen reell vekst i dirftsutgifter per avlagte 
studiepoeng. 
 
Tabell 17 Styringsparametre til virksomhetsmål 4.3 
Styringsparameter Resultat Resultatmål
  2006 2007 2008 2009 2009
Likviditetsgrad (omløpsmidler/ kortsiktig gjeld)           
Avregninger 273 241 170   80

*Målet i 2008 omfattet kun KD virksomhet. Resultat er totale overføringer 
 
Universitetets overføringer er på samme nivå som i 2008, men noe høyere enn planlagt. Dette 
skyldes blant annet forsinkelser i byggeprosjekter. 
 
I 2009 er følgende viet særlig oppmerksomhet: 

 Fortsatt innsats for etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser 
 Ved å prioritere HMS- informasjon, inkluderende arbeidsliv, risikovurdering og 

kjemikaliehåndtering, vil UiB gi et bedre tilbud så vel generelt som rettet mot enheter 
med særlig risikofylte arbeidsoppgaver. Det skal arbeides med å synliggjøre gevinsten av 
god sykefraværsoppfølging, både i forhold til økonomi, bedre arbeidsmiljø og trivsel for 
den enkelte.  

 Revisjon av institusjonens lønnspolitikk 
 Videreutvikling av livsfasepolitikken 
 Ta i bruk varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten 
 Videreutvikle universitetets bibliotekressurser som støttefunksjon for utdanning og 

forskning 
 Risiko og vesentlighetsbetraktninger skal vektlegges i planarbeidet for å sikre at målene 

nås 
 Utvikle etiske retningslinjer som dekker både den administrative og de faglige sidene 
 Oppfølging av egen internkontroll 
 Utvikle prinsipper for god eierstyring og styreforankring av viktige strategiske 

beslutninger 
 Tilpasse administrasjon og organisasjon i forhold til strategiske faglige prioriteringer. 

Faglige prioriteringer skal underbygges gjennom strategiske økonomiske prioriteringer og 
rekrutteringsstrategi. 

 
Personalpolitikk og systematisk utvikling av HMS- perspektivet  
Ny HMS- handlingsplan for perioden 2009 – 2011 ble vedtatt av styret i 2009. Planen inneholder 
fire satsingsområder; Psykososialt arbeidsmiljø, ytre miljø og miljøledelse, helse og bygg og 
risikofylt arbeidsmiljø. Innenfor hvert satsingsområde er det satt opp resultatmål. 
Handlingsplanen er distribuert til ledere og verneombud, samt alle ansatte ved UiB. Enhetenes 
oppfølging blir blant annet kartlagt gjennom den årlige HMS kartleggingen som sendes ut til alle 
ledere og verneombud. 
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En ny retningslinje for kartlegging og vurdering av risiko knyttet til HMS med tilhørende 
risikoreduserende tiltak ble implementert i 2009. Retningslinjen for årlig gjennomgang av det 
systematiske HMS arbeidet ble også implementert i organisasjonen i 2009.  
 
Rapportering av avvik gis både i Arbeidsmiljøutvalget og i Universitetsstyret. I 2009 ble det 
registrert 53 avvik, 73 ulykker og 1 nestenulykke innenfor HMS området. Det har vært 16 
meldepliktige personskader som har blitt meldt til NAV.   
 
I 2009 er egne rutiner og prosedyrer for varsling vedtatt av styret og tatt i bruk ved institusjonen. 
Innen kjemikaliehåndtering er implementering av kjemikalieregisteret prioritert i 2009. I 2009 ble 
kontroll av avtrekkskap satt i system ved UiB. Fra 2009 har UiB startet en obligatorisk opplæring 
av ledere i HMS arbeid.  
 
Sykefravær 
Avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) har eksistert siden 2004. Dette har gitt større 
oppmerksomhet om oppfølgingen av sykefravær. Det totale sykefraværet er gått ned fra 4,17% i 
2007, 3,75% i 2008 til 3,6% i 2009, noe som er lavere enn den generelle ambisjonen for IA- 
bedrifter (4%). Det er likevel stor forskjeller i fravær mellom ulike grupper tilsatte og det er 
nødvendig med ulike oppfølgingstiltak innenfor de ulike gruppene. Tabell xx gir oversikt over 
sykefraværet i 2009. 
 
Tabell 18Sykefravær 2009 

kvinner menn kvinner menn
Adm 1,12 % 0,76 % 4,66 % 1,33 %
Tekn 1,15 % 1,35 % 7,24 % 3,83 %
Vit 0,45 % 0,20 % 3,22 % 1,09 %

Egenmeldt fravær Legemeldt fravær

 
 
Livsfasepolitikk 
En aktiv arbeidsgiverspolitikk tar hensyn til at medarbeidere har ulike behov og ønsker gjennom 
en yrkeskarriere. Gjennom lederopplæring og rådgiving har UiB satt oppmerksomhet på dette. I 
2009 har det vært behov for å synliggjøre allerede eksisterende tiltak som er fremforhandlet 
gjennom avtaleverk og bruke dette aktivt i arbeidsgiverpolitikken. Utvikling av egen kompetanse 
gjennom hele karrieren står sentralt i livsfasepolitikken. For administrativt og teknisk personale 
er målrettede kompetanseprogrammer en vesentlig del av dette bildet. 
 
Personalpolitikk og medbestemmelse 
Det ble fremforhandlet nytt lønnspolitisk dokument for institusjonen i 2009. Universitetsstyret 
behandler revidert personalreglement i februar 2010.  
 
Det har vært arbeidet med forenkeling og forbedring av rekrutteringsprosessene ved UiB i 2009. 
Det er etablert et nettverk for saksbehandlere som arbeider med rekrutteringsprosessene i 
organisasjonen. Arbeidet med å profesjonalisere og effektivisere alt fra utlysning til tilsetting 
pågår. Mer aktiv bruk av ”rekrutteringsportalen” har stått sentralt. Antall kunngjøringer gjennom 
rekrutteringsportalen var om lag 500 i 2009. I 2009 ble det satt ned en gruppe som skal 
utarbeide innspill til en helhetlig rekrutteringspolitikk for vitenskapelige stillinger.   
 
Følgende særavtaler ble inngått i 2009: 

 Særavtale vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for kortvarige, tidsbegrensede 
engasjementer ved feltarbeid ved Universitetet i Bergen 

 Særavtale om lønnbetingelser for faglige ledere ved UiB 
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 Særavtale om seniorpolitiske fridager ved UiB 
 Særavtale om vilkår for fastlønnete tillitsvalgte 
 Særavtale om honorar for tillitsvervet som universitetets hovedverneombud 

 
Organisasjonsutvikling 
Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse administrasjon og organisasjon til strategisk faglige 
prioriteringer. Sentraladministrasjonen har i 2009 vært gjennom en omfattende flytteprosess 
med sikte på samlokalisering av administrative avdelinger og mer effektiv arealutnyttelse. I 2009 
er det iverksatt et utviklingsarbeid for å videreutvikle administrasjonen, i første omgang med et 
konkret utviklingsprosjekt i Formidlingsavdelingen. Prosessen planlegges videreføres for flere 
avdelinger og ses i sammenheng med vurdering av dimensjonering av administrative ressurser. 
 
Likestilling 
Universitetet i Bergen har hatt likestilling som ett av fire hovedsatsingsområder de siste fire 
årene. I Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2007 – 09 har hovedutfordringen vært å legge til 
rette for økt rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger.  
 
I forbindelse med den årlige rapporteringen til styret utarbeides en omfattende 
likestillingsstatistikk. Statistikken viser at kvinner utførte 50 % av de 3371 årsverkene ved UiB i 
2010. Andelen varierer fra 27 % innen drift- og vedlikehold til 74 % i administrative stillinger. I 
2010 var kvinneandelen 40 % innen vitenskapelige stillinger. Det er likevel store forskjeller 
innenfor de ulike faglige stillingskategoriene. Lavest kvinneandel er det innenfor 
professorgruppen, hvor vel 20% er kvinner. Dette er en liten økning fra 2008, men langt unna 
målet om kjønnsbalanse. 
 
Handlingsplanen har en målsetting om at kvinner skal utgjøre minst 50 % av alle nytilsatte i 
vitenskapelige stillinger. Data for 2009 viser den totale kvinneandelen innenfor undervisnings, 
forsknings- og formidlingsstillinger nå er 40%. Det er imidlertid forskjeller mellom ulike grupper 
tilsatte og kvinneandelen blant våre professorer er kun 20%. Blant nytilsatte førsteamanuenser 
og professorer i 2009 var kvinneandelen henholdsvis 43% og 45% ved ordinære tilsettinger. I 
2009 var 46% av de som fikk professoropprykk var kvinner.  
 
Tiltakene i handlingsplanen for bedre kjønnsbalanse er fulgt opp med sikte på å nå 
universitetets Mål innenfor dette området. For å stimulere til og premiere tiltak som kan gi økt 
rekruttering av kvinner i vitenskapelige toppstillinger, er det satt av midler sentralt og på 
fakultetene. Tiltakene er både individ- og miljørettet, og de meste sentrale er incentivmidler til 
fagmiljøene ved tilsetting av kvinner, kvalifiseringsstipend eller ekstra forskningstermin til 
kvinnelige forskere, mentorordninger, lederutvikling, informasjon og kunnskapsbygging. 
Fakultetene har egne tiltaksplaner, bygd på den sentrale planen, men som tar utgangspunkt i de 
særlige utfordringene som finnes i de ulike fagmiljøene.  
 
Universitetet mottok i januar 2009 Kunnskapsdepartementets likestillingspris på 1 mill kr for sitt 
arbeid for bedre kjønnsbalanse innen forskning og undervisning. 
 
For styrke arbeidet for likestilling og mot alle former for diskriminering vedtok universitetsstyret å 
utvide mandatet for Likestillingskomiteen til å gjelde alle diskrimineringsgrunnlag som er omfattet 
av diskrimineringslovgivningen.  
 
Kompetanseutvikling 
UiB arbeider med å videreutvikle de administrative støttefunksjonene på alle nivå. Som tidligere 
år satser UiB på målrettede tiltak for kompetanseheving mot utvalgte grupper. Både HR/ 
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personalmedarbeider, studieveiledere og økonomimedarbeider deltar i ulike former for 
kompetanseprogrammer. I 2009 har det vært særlig satset på et program for kompetanseheving 
for forskningsadministrativt personale i organisasjonen. Målgruppen er ansatte som arbeider 
med forskningsadministrasjon, forskningsformidling, prosjektadministrasjon (inkludert økonomi) 
og forskerutdanning. Til sammen har ca 680 deltatt på disse samlingene, et gjennomsnitt på vel 
50 deltakere per samling. Deltagelse på dette programmet er også tilbudt personell ved NHH og 
Høgskolen.  
 
Også i 2009 er det lagt til rekke for å etablere flere møteplasser for ledere som gir muligheter for 
utveksling av erfaring og kompetanseheving. Alle enkelttiltak i kompetanseprogrammer blir 
fortløpende evaluert. I 2009 var det også planlagt å evaluere kompetanseprogrammene i forhold 
til nytteverdi for den enkelte og for organisasjonen. Dette er ikke blitt gjennomført. 
 
Mottaksapparat for utenlandske ansatte 
I forbindelse med oppfølgingen av handlingsplan for internasjonalisering ved UiB har UiB i hele 
2009 hatt en prosjektstilling som har arbeidet for et bedre mottaksapparat og tilrettelegging av 
informasjon og tjenester for den internasjonale mobile forskeren. Arbeidet vært konsentrert om å 
utvikle felles nasjonal informasjon på en Euraxess –portal, videreutvikle og oppdatere 
informasjon på engelsk for nytilsette og besøkende fra utlandet, samt bistå enkeltmiljø som har 
utenlandske arbeidstakere, følge opp avtalen med INN Bergen og utvikle møteplasser og 
introduksjonskurs på engelsk.  UiB har signert som Euraxess partner og deltar aktivt i arbeidet 
med portalen som Noregs forskingsråd drifter 
 
Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 
Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser stiller strenge krav til konkurranse om leveranser og 
profesjonell saksbehandling, hvor objektivitet og likebehandling av tilbydere er sentrale 
elementer. For å sikre dette settes strenge krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet. Videre har 
alle anskaffelser over definerte terskelverdier vært koordinert av et sentralt kontor for innkjøp.  
 
Anskaffelser er et viktig og utfordrende arbeidsfelt hvor institusjonen har arbeidet systematisk 
lenge. UiB er i dag en ledende offentlig aktør i forhold til å ta i bruk elektroniske verktøy innenfor 
anskaffelsesområdet. Dette vurderes som nødvendig for å kunne tilfredsstille skjerpede krav til 
offentlige anskaffelser. I 2008 vurderte riksrevisjonen universitetets innkjøpsrutiner. Revisjonen 
hadde mindre merknader til ulovlige direktekjøp uten konkurranse og til manglende lojalitet til 
rammeavtaler. Rapporten er fulgt opp i 2009. 
 
Det er også gjennomført flere store anskaffelser etter Forskriftens unntaksbestemmelser hvor 
anskaffelsen skjer direkte fra leverandør uten forutgående konkurranser. Videre er det 
gjennomført flere omfattende anskaffelser som minikonkurranser mellom parallelle 
rammeavtaleleverandører. Spesielt her kan nevnes koordinerte samleanskaffelser av IT-utstyr, 
som foretas 2-3 ganger årlig.  
 
Universitetet i Bergen har i perioden vært involvert i 2 klagesaker i KOFA for brudd på Lov og 
Forskrift om offentlige anskaffelser. Klager fikk ikke medhold. 
 
Avsetninger (Overføringer) 
Universitetet planla en nedbygging av overføringene i 2009. slik at samlet overføring skulle 
utgjøre. UiB-budsjettet forutsatte at overføringene samlet sett skulle ned til 95 mill i løpet av 
2009. Resultatet ble 162 mill. koner. Overføringene er således tilnærmet uendret fra 2008 til 
2009, både for Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet. Årsaken er at planlage 
bygginvesteringer ble noe forsinket samtidig som fakultetene økte sine driftsoverføringer.  
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Overføringene ved er ikke spesielt høye i forhold til tidligere år. Bygginvesteringene utgjør en 
mindre del av overføringene da disse for en stor del er midlertidig finansiert av forskutteringer og  
52 mill kroner er stilt til rådighet for Eiendomsavdelingen over denne ordningen i 2009. 
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Figur 6 Overføringer 
 
Eiendomsforvaltning 
Universitetet disponerer et samlet areal på 363.000 kvm, vel 303.000 av dette eies av 
universitetet, mens resten leies. I 2009 er to viktige byggeprosjekter for universitetet i Bergen 
ferdigstilt. Det gjelder nytt bygg for Institutt for biologi på marineholmen og bygg for Juridisk 
fakultet, Uni Global og Christian Michelsen Institutt. I 2007 fikk universitetet godkjenning fra 
Kunnskapsdepartementets til å kjøpe Nygård skole fra Bergen Kommune. Kjøpet ble 
gjennomført i 2009. Et annet omfattende byggeprosjekt, Det akademiske kvarter (DAK II) der 
byggearbeidene startet i mai 2007, gjenåpnes 5. februar 2010. I tillegg er universitetet involvert i 
byggeprosjekter som gjennomføres av Helse Bergen. Et nytt barne- og ungdomssenter (BUSP) 
er under planlegging, og også her er det planlagt at universitetsvirksomhet skal inngå.  
 
Samtidig som universitetet planlegger nye bygg arbeides det målrettet med å redusere 
kostnadene til husleie, blant annet gjennom avhending av flere eiendommer og gjennom 
innføring av ny modell for husleiefordeling, som er ment å skulle øke motivasjonen for å 
økonomisere med arealene. Det er planlagt å selge 10 eiendommer de nærmeste årene. 
 
Av større investeringsbehov ønsker universitetet i første rekke å trekke fram: 

 Ferdigstillelse av nytt odontologibygg 
 Opprusting av museumsbygningene til et monumentalt formidlings,- kultur- og 

representasjonsbygg for universitetet, byen og regionen. 
 Rehabilitering av Realfagsbygget 
 Etterbruk av Odontologibygget 
 Nytt teknologibygg i samarbeid med CMR 

 
Universell utforming 
Høsten 2006 fullførte Statsbygg kartleggingsprosjektet ”Universell utforming av bygg” på 
oppdrag for Kunnskapsdepartementet – det var en kartlegging av tilgjengeligheten til alle 
universitetenes bygg, for personer med ulik grad av funksjonshemming.  
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Alle universitetets bygg er kartlagt, og det er utarbeidet en rapport med forslag til tiltak og 
kostnadsoverslag for hvert bygg. Totalt kostnadsoverslag for våre bygg er om lag 100 mill. 
kroner, men anslaget er vurdert som for lavt til å tilpasse bygningsmassen til kravene for 
universell utforming. Det er forutsatt at universell utforming skal være gjennomført i statens 
bygninger innen 2019. Dette innebærer store utfordringer. 
 
UiB har som mål å tilrettelegge for alle som har kompetanse til å gjennomføre et studium, 
uavhengig av funksjonsnedsettelse. UiB sentralt har to ansatte som arbeider med 
problematikken, i tillegg til kontaktpersoner på alle fakultetene. I 2009 er det gjennomført et 
prosjekt om tilrettelegging av studielitteratur.  
 
På IT-siden har UiB gjennomført et oppgraderingsprosjekt for læringsplattformen ”Mi side”, med 
siktemål å tilrettelegge tjenesten for svaksynte. I prosjektet er det lagt vekt på å følge web-
standarder med koding for tilgjengelighet, og å legge til rette for tilpassede visninger av 
nettsidene, muligheter for navigering med tastatur m.m. Opplegget har fått positiv vurdering av 
konsulentfirmaet Include AS, som ble leid inn for å evaluere systemet etter oppgradering.  
 
Museum og samlinger 
For Bergen Museum er det meget store utfordringer knyttet til bygningsmessige forhold for å 
sikre samlinger og magasiner. Hovedbygningen til Bergen Museum trenger omfattende 
rehabilitering. Utredninger har vist at det vil være uforholdsmessig kostbart og kanskje heller 
ikke teknisk mulig å rehabilitere og modernisere bygningen på en slik måte at den egner seg for 
alle de museale oppgavene. Det er særlig lagringen og forvaltningen av samlingene, samt 
forskningen som det vil være problematisk å videreføre i den gamle bygningen. En stor del av 
magasinene og samlingene er allerede plassert andre steder. Planen er at samlingene og 
forskningen i hovedsak skal flyttes ut og sikres forsvarlige lokaler nærmere fagmiljøene ved UiBs 
relevante institutter. Dette vil frigjøre arealer for naturhistoriske og kulturhistoriske museale 
utstillinger i den gamle monumentale museumsbygningen. I tillegg vil den originale tårnsalen bli 
rehabilitert og det skal innredes en større aula, så bygningen kan brukes til forskningsformidling 
av andre typer, konferanser, doktorpromosjoner og representasjonsoppgaver. Bygget skal i 
tillegg kunne brukes av byens nærings- kultur- og samfunnsliv.  
 
Høsten 2009 ble det utarbeidet et funksjonsprogram med løsningsforslag og kalkyle for det 
fremtidige Muséplass 3. På denne bakgrunn har Kunnskapsdepartementet bedt Statsbygg om å 
planlegge og gjennomføre en rehabilitering av Museplass 3 i tråd med funksjonsplanens 
prinsipper. Planen skal, i samarbeid med brukerne og i konsultasjon med Riksantikvaren, i første 
omgang føres fram til et skisseprosjekt, med videre sikte på å få fram et forprosjekt. Målet er at 
bygget skal være ferdig rehabilitert innen 200 års- markeringen av grunnlovsdagen, og 
foreløpige anslag for restaureringen er anslått til om lag 400 mill. kroner 
 
Universitetsmuseene stiller store krav til kompetanse og rekruttering av fagfolk innenfor områder 
som forskning, forvaltning og formidling. En annen utfordring gjelder styringsformer, innad ved 
museet og i styrende organer. Kunnskapsdepartementet har uttrykt ønske om bred ekstern 
representasjon i universitetsmuseenes styrer og integrering av museet i universitetets 
virksomhet. Museets virksomhet og planer må synliggjøres bedre som del av universitets 
kommunikasjon med departementet, samtidig som universitetets ledelse tar ansvar for å 
videreutvikle Bergen Museum som den ressursen det er for universitetet, for byen og for 
vestlandsregionen. Stortingsmelding 15 (2007-08) Tingenes tale – Universitetsmuseene og 
resultatene av riksrevisjonens nye gjennomgang av Bergen Museum har gitt viktige innspill til 
innsats ved universitetet. 
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Målstruktur 
Sektormål 5: 
Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet har et særskilt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde 
museum med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum. 
 
Virksomhetsmål 5.1 
Universitetene skal sørge for god sikring og bevaring av museumssamlingene, og bidra til 
digitalisering av denne kulturarven. 
 
Tabell 19 Styringsparametre til virksomhetsmål 5.1 
Styringsparameter Resultat

2006 2007 2008
Andel magasinlokaler med tilfredsstillende
standard for sikkerhet 75/ 47 75/ 47
Andel magasinlokaler med tilfredsstillende
standard for bevaring 70/ 53 70/ 53
Andel digitalisering av samlingene 85/ 49 85/ 87
Andel av samlingene som er tilgjengelig på Web 55/ 8 55/ 8  
*Oppgitte andeler gjelder henholdsvis De kulturhistoriske- og De naturhistoriske samlingene. 
 
Det er tidligere påpekt av styringsparametrene for dette virksomhetsmålet fungerer dårlig for å 
måle fremgangen i det årlige arbeidet med sikring og bevaring av samlingene. Årsaken er at det 
er antall bygninger med magasinlokaler som ligger til grunn for resultatmålet, ikke antallet 
aktuelle rom eller den aktuelle delen av en samling i et rom. Utbedringsarbeid i ett rom bedrer 
således ikke sikkerhet og bevaringsforhold for bygningen som helhet. Et helt nytt magasin i en 
større bygning gir heller ikke utslag i bedring av forholdene totalt. Mål og resultatindikatorer for 
universitetsmuseene er for øvrig omtalt i stortingsmelding 15 (2007-2008) Tingenes tale. Her 
konstateres det at det må arbeides videre med utforming og forbedring av indikatorene. 
 
Virksomhetsmål 5.2 
Universitetsmuseene skal gjennom samlingsvirksomheten være en aktiv samfunnsaktør. 
Samlingene skal tilrettelegges for bruk i offentlig forvaltning og av den interesserte allmennhet. 
 
Tabell 20 Styringsparametre til virksomhetsmål 5.2 
Styringsparameter Resultatmål

2006 2007 2008 2009 2009
Publikumsbesøk 57 579 67 924 60 160 58 881 65 000
Antall omvisninger 418 1 146 462 460 500
 - av dette skoleklasser 349 451 432 339 470
Antall utstillinger (faste/ midlertidige) 24 57 62 64 67

Resultat

 
*Merk. Det høye tallet for omvisninger i 2007 skyldes svikt i interne registreringsrutiner. Total var det høyere aktivitet i 
2008 enn i 2007. Det er nå tatt initiativ til en gjennomgang av registreringsrutinene. 
 
Vurdering: Publikumsbesøket i 2009 er tilfredsstillende, men det vil være en utfordring å 
opprettholde disse tallene i en fase med rehabilitering av hovedbygningen. 
 
I 2009 var følgende områder prioritert: 

 Gjennomføring av museumsprosjektet opprettet i 2008 
 Universitetet skal sørge for at museet utvikler klare planer for sitt FoU-arbeid og at disse 

er forankret og integrert i universitetenes strategier for forskning 
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 Universitetet skal sørge for at det utvikles samlingsplaner ved hvert universitetsmuseum 
som ses i sammenheng med museenes prioriterte områder for forskning, forvaltning og 
formidling. 

 Universitetet må ha retningslinjer for tilvekst til samlingene. 
 
Sikring og bevaring av samlingene 
Det arbeides kontinuerlig med sikring og bevaring av samlingene. Museet har konsentrert 
innsatsen om sikring av samlingene i de eksisterende lokalene gjennom ulike konserveringstiltak 
i påvente av større et rehabiliteringsprosjekt. Det er gjort mindre fysiske tiltak i magasin- og 
utstillingslokaler, og det er etablert nye magasinlokaler. Museet arbeider med bedring av 
arealsituasjonen og ikke bare de lokalene som har vært med i Riksrevisjonens gjennomgang. 
Følgende tiltak for sikring og bevaring av samlingene er gjennomført eller påbegynt i 2009: 

- Rehabilitering, ombygging og innredningsarbeider i Museplass 3 
- Arbeidet med nytt funnmottak for arkeologisk materiale i Joakim Frielesgt. 1.  
- Etablering av nye magasiner i realfagsbygget 
- Utvidelse av kompaktmagasin for middelaldersamlingen på Bryggens Museum. 
- Utvidelse av alarmsonene i Museplass 3. 
- Elektriske utbedringer og malingsarbeid i Haakon Sheteligsplass 10 

 
Riksrevisjonens rapport 
Oppfølgning etter Riksrevisjonens rapporter fortsatte i 2009. Som for tidlige år har museet 
konsentrert sin innsats om samlingene og om store bygningsmessige forhold i særlig grad. Det 
er tatt i bruk nytt magasin for kulturhistorisk materiale i Realfagbyget og et større magasin for 
zoologisk materiale, også i Realfagbygget, er under prosjektering. Kunnskapsdepartementet har 
gjennom de siste åren bevilget midler til universitetsmuseene til sikring og bevaring av 
samlingene. Ved UiB har midlene blitt disponert av museet via Eiendomsavdelingens. I 2009 ble 
det satt i gang prosjekter for akkumulerte midler tilsvarende 13,2 mill kr. Av disse er 5,5 mill 
avsatt til restaurering av skjelletter i Hvalsalen. Arbeidet skal gå over 2 år. Øvrige prosjekter er i 
hovedsak knyttet til annet zoologisk materiale og ses i sammenheng med den forestående 
utflyttingen av samlinger fra Museplass 3 til Realfagsbygget. I 2009 ble nytt magasin for 
kulturhistorisk materiale i Realfagbygget tatt i bruk. Dette bedrer standard for sikkerhet og 
bevaring men slik UiB/BM har rapportert tidligere år, vil dette ikke gi nevneverdige utslag da de 
lokaler som gjenstander flyttes fra fortsatt er i bruk som magasin for annet materiale.  
 
Digitalisering og Web tilgjengelighet 
Arbeidet med digitalisering av de vitenskapelige samlingene med tekstlig informasjon og 
eventuelt bilder foregår på nasjonalt og lokalt nivå. Fordi en samling kan bestå av svært 
forskjellige objekter og gjenstander, er det vanskelig å anslå hvor stor andel av samlingene som 
blir digitalisert. Nye moduler i det nasjonale digitaliseringsprosjektet av samlingene er tatt i bruk 
og skal tas i bruk. Samarbeidet i MUSIT (Universitetenes IT organisasjon) fungerer godt og det 
er god framdrift i arbeidet. I mai 2009 kom rapporten fra en gruppe nedsatt av 
Kunnskapsdepartementet for å utrede nasjonal digitalt universitetsmuseum (NDU). Rapporten 
og forslagene i denne ble ikke veldig godt mottatt av universitetene og det er usikkert hvilke 
konkrete forslag og tiltak departementet vil iverksette. Oppfølging av rapporten vil bety mye for 
det videre digitaliseringsarbeidet ved museene. 
 
Publikumsbesøk og samlinger 
I 2009 besøkte 58.881 Bergen Museum sine utstillinger innendørs. Dette er en nedgang på 2,1 
% fra 2008 og lavere enn måltallet for 2009. Ved de botaniske anleggene er anslått å ha et 
besøk på nærmere 200.000. En viktig grunn til at besøkstallet ikke ble høyere, er at museet ble 
nødt til å kutte ut flere undervisningstilbud høsten 2009 på grunn av meget stram økonomi. Flere 
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planlagte aktiviteter ble redusert eller kuttet ut. Som et eksempel kan nevnes at 
undervisningstilbudet ”Arkeologisk laboratorium” som går over en periode på 2 uker og som 
høsten 2008 trakk rundt 1200 elever, ble kuttet ut.  
 
Andelen omvisninger totalt var 460 av disse var 339 for skoleklasser. Det ble kuttet i 
bevilgninger til utstillinger i 2009. Ingen nye basisutstillinger ble fullført. En midlertidig utstilling 
ble fullført. I 2009 hadde museet 64 utstillinger. 
 
Andre føringer 
Miljø 
Universitetets målsetting er å ta miljøhensyn i all virksomhet og å dokumentere 
miljøengasjement ved å redusere den negative miljøpåvirkning knyttet til institusjonens drift. I 
dette arbeidet har UiB iverksatt tiltak for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Det er 
utarbeidet konkrete resultatindikatorer for områdene energi, avfall, innkjøp og transport. 
Miljørapport for 2009, inkludert eget miljøregnskap for siste driftsår skal innrapporteres til 
Kunnskapsdepartementet, men ikke innen fristen for årsrapporten 1. mars.  
 
I 2009 er det utarbeidet egen tiltaksplan for det ytremiljø for 2010-2011 som ble godkjent i 
Universitetsstyret Det er første gang UiB har utarbeidet en slik handlingsplan og ambisjonen er 
at UiB skal drive sin virksomhet mer miljøvennlig, ta hensyn til miljø ved innkjøp og bidra til mer 
miljøvennlig transport ved reiser. Samtidig er det en ambisjon at tiltaksplanen skal bidra til større 
bevissthet om miljøforhold og til at den enkelte også bidrar til den samlede innsatsen. Det er 
viktig at erfaringen med iverksettingen av tiltaksplanens enkelte tiltak oppsummeres og danner 
grunnlag for videre tiltak. 
 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 
Universitetet i Bergen har i 2009 utarbeidet en beredskapsplan for utbrudd av influensa 
A(H1N1). Planen er en del av UiBs sentrale beredskapsplan. Planen gir retningslinjer for 
prioritering av oppgaver og bruk av personellressurser for å kunne opprettholde universitetets 
virksomhet på et akseptabelt nivå selv om personellfraværet skulle være høyt i en periode. For 
øvrig er det avholdt brannøvelser og opplæring i håndtering av slukkemidler og rømming av 
bygg for bygg- og plassansvarlige. Kunnskapsdepartementet gjennomførte tilsynsmøte på 
beredskapsfeltet i november 2009. Rapport er ikke mottatt ennå. 
 
Regional etisk komité (REK) 
Helseforskningsloven og forskrift til denne trådte i kraft 1. juli 2009. Loven gjelder for medisinsk 
og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger. 
Ikrafttredelse av loven medfører en del endringer i forhold til universitetets håndtering av 
forskning på dette området. Blant stilles det krav til et internkontrollsystem (dokumenterte 
rutiner/retningslinjer) for håndtering av forskningsprosjektene som faller inn under loven. 
(Universitetets internkontrollsystem utarbeidet i henhold til personopplysningsloven, vil fortsatt 
være gjeldende for forskningsprosjekter som ikke omfattes av helseforskningsloven.  
 
En prosjektgruppe med medlemmer fra universitetet og Helse Bergen HF ble etablert 15.1. 2009 
med formål å få etablert rutiner og diverse maler for samtykke, avtaler (internkontrollsystem) og 
lignende for medisinsk og helsefaglig forskning i tråd med den nye helseforskningsloven til bruk 
for forskere i Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen. Prosjektgruppens sluttrapport og 
forslag til rutiner og maler ble godkjent av styringsgruppen 7.1. 2010. Arbeidet skal følges videre 
opp i 2010. 
 
Rapportering om forvaltning av fullmakter 
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