
Protokoll fra møte i styringsgruppen i Akademiaavtalen 
Dato: Onsdag 18. november, 2015, kl.09.30 – 12.00 

Sted: Universitetet i Bergen, Museplassen 1, møterom 1 
 
 
Tilstede: Anne Lise Fimreite (styringsgruppeleder UiB), Helge Dahle (UiB), Knut Helland (UiB), Heidi 
Annette Espedal (UiB), Leif Lømo (Statoil), Sigrun Merete Løkkebø (Statoil), Kristin Hansen 
(referent/UiB) 
 

 
Styringsgruppeleder Anne Lise Fimreite ønsket velkommen til møtet.  
 
 
SAK 35-15:  Godkjenning av innkalling og dagsorden 18.11.15 
 
Saksliste til møtet 18.11.15 ble godkjent uten merknader. Tre saker ble lagt frem til informasjon 
under eventuelt. 
 
 
SAK 36-15:  Protokoll fra styringsgruppemøte 09.09.15 
Saksdok: 36-15-1: Protokoll fra møtet i styringsgruppen for Akademiaavtalen 9.9.2015 
 
Protokollen fra møte i styringsgruppen 9. september, 2015 ble godkjent. 
 
 
SAK 37-15: Oppdatert budsjett og regnskap pr november, 2015 
Saksdok: 37-15-1: Budsjett og regnskap pr. november, 2015  
 
Til neste møte i styringsgruppen ønskes en prognose for 2015 hvor det reelle regnskapet vises.  
Overforbruket på kr. 173.371,- vil dekkes av ubrukte midler fra den første Akademiaavtalen.  
Tittelen: «Energiomstilling» i regnskapet endres til «Klima tilpasning». 
 
 
SAK 38-15:  Revidert rapport fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet for feltkurs 

gjennom Akademiaavtalen i 2015 og budsjett for 2016 
Saksdok: 38-15-1: Revidert feltkursrapport og budsjett for 2016 
 
Det settes årlig av 1 mill. til feltkurs. Planlagte feltkurs, som er en del av studieplaner skal ivaretas ut  
2016, men når disse forpliktelsene er ferdig så endres ordningen. 
 
Vedtak:  Rapporten fra MN for feltkurs gjennom Akademiaavtalen i 2015, godkjennes. MN bes 

i neste møte å fremlegge oversikt over hvilke feltkurs som er forpliktet (i studieplaner) 
ut 2016 og sjekker praksis rundt egenandeler for studenter. Et forslag til ny prosess 
for fordeling av disse midlene, legges frem i neste styringsgruppemøte. 

 
 
SAK 39-15: Forslag til utlysningstekst høsten 2015 
Saksdok: 39-15-1: Forslag til utlysningstekst høsten 2015 
 
 Høsten 2015 vil det lyses ut midler etter fagseminar 20. november. Fagseminarets 

tema er energiomstilling, og utlysningen vil også knyttes opp mot samme tema.  
 



Vedtak:  Satsingsområder utlysning 2015: 

Tverrfaglig tilnærming innenfor energiomstilling. 
 

Utlysningen denne gangen er innrettet mot prosjekt med en tverrfaglig tilnærming 
innenfor energiomstilling. Særlig velkommen er prosjekt innrettet mot å generere ny 
aktivitet knyttet til UiBs strategi 2016-2022. Ny aktivitet kan både være innenfor 
forskning- og undervisningsfeltet. 
 

 
SAK 40-15: Eventuelt 
 

 Dekan Helge Dahle informerte om utlysningen av en Professorat stilling i havvindenergi ved 

Geofysisk institutt. http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/119156/professor-i-

havvindenergi 

 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er med i 4 FME-søknader, og partner i tre CCS- 
søknader. Helge Dahle refererte til Professor Michael A. Celia ved Princeton University som 
holdt et foredrag ved Bergen Summer Research School (BSRS) i 2015 om «Energy and 
sustainability in a carbon-contrained world»: 
http://www.uib.no/en/rs/bsrs/87942/keynotes#  
 
Se presentasjonen på: 
http://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/c8d56a7b65544dcfbdde03feac2a618b1d?catalog=d
9e3fc5a-0c95-4e5e-b13e-5e8a27d302fc&playFrom=1482&autoStart=true 

 

 Dekan Knut Helland informerte om den Akademia-finansierte Prof II-stillingen til Stefan 
Bouzarovski ved Institutt for Geografi. Se artikkel på: 
http://www.uib.no/en/news/93288/department-geography-employs-renowned-scholar 
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