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Fakultetsstyret vedtok fakultetets strategi 2016-2022 Dypere innsikt - Felles innsats - Sterkere 

innflytelse
1
 i desember 2015. Strategien angir følgende visjonære mål: 

 

- Vår forskning skal bidra til ny og grunnleggende vitenskapelig innsikt og til en god 

fremtid for mennesker, miljø og samfunn 
 

- Vår utdanning skal gi innsikt og personlig utvikling, og tilføre viktig kompetanse til 

forskning, arbeidsliv og samfunn 
 

- Våre ansatte og studenter skal gi viktige bidrag til innovasjon og nyskaping i gode 

samarbeidsrelasjoner 
 

- Våre fagmiljøer skal være aktive og viktige i allmennrettet formidling og 

kunnskapsbasert samfunnsdialog  
 

- Vi skal ha en kultur som fremmer et sikkert og godt arbeidsmiljø, lagånd og god 

ressursbruk. 
 

Planen er forankret i UiBs strategi 2016-2022 Hav - Liv - Samfunn, vedtatt i universitetsstyret 

oktober 20152. Rammer og planer for oppfølging av UiB-strategien ble behandlet av 

universitetsstyret i november 2015 og februar 20163. Selve strategien og prosesser knyttet til 

utarbeiding og videre oppfølging finnes på: http://www.uib.no/strategi   

 

Fakultetets strategi har blitt utviklet gjennom inkluderende prosesser der alle ansatte og 

studenter ved fakultetet har vært invitert til diskusjoner og innspill. I tillegg har planen vært 

på bred høring, blant annet i instituttrådene.  

 

Implementering 

Fakultetets strategi angir visjoner, verdier, mål og tiltak som er retningsvisende for en ønsket 

utvikling av fakultetet. For å realisere strategien må det arbeides på mange plan for å skaffe 

det handlingsrommet som vil kreves. Dette må skje gjennom budsjettprioriteringer, prosesser 

knyttet til organisering, gjennom målrettet ledelse og ikke minst ved involvering av 

fakultetets ansatte og studenter og i samspill med våre samarbeidspartnere. 

 

UiBs strategi legger overordnede rammer for fakultetets strategi. Vårt arbeid med å realisere 

fakultetets strategi må i størst mulig grad samspille med UiBs strategi, på samme måte som 

strategiene til våre institutter og sentre må samspille med fakultetets strategi. Får vi til dette, 

vil strategiske disponeringer kunne forsterke hverandre gjennom hele organisasjonen, der 

styring, prioritering og tilrettelegging fra universitets- og fakultetsledelsen utvikles i et 

gjensidig samspill med faglige initiativ og behov i fagmiljøene. Målet er utvikling av enda 

                                                           
1 Møte 10.12.15, sak 77/15 og endelig strategiplan 
2 Møte 27.-28.10, sak 101/15 
3 Møte 26.11.15, sak 115/15 og møte 11.02.16 sak 5/16 

http://www.uib.no/strategi
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/77-strategi_2016-2022_for_det_matematisk-naturvitenskapelige_fakultet.pdf
http://www.uib.no/matnat/95205/dypere-innsikt-felles-innsats-sterkere-innflytelse
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2015-101.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2015-115.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-005.pdf
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sterkere fagmiljø, utvikling av nye fagområder og sterkere bidrag til en god 

samfunnsutvikling gjennom våre utdannede kandidater og gjennom våre bidrag til forskning, 

formidling og innovasjon. 

 

I et allmøte ved fakultetet 5. januar 2016 presenterte rektor og dekan hovedlinjene i 

henholdsvis UiBs og fakultetets strategier. Viktige premisser for begge strategiene er 

ambisjoner om at UiB i større grad skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer og 

samfunnets behov for omstilling gjennom økt samarbeid på tvers av fag og disipliner.  

 

UiBs strategi har marin forskning, globale samfunnsutfordringer og klima- og 

energiomstilling som sine tre tematiske hovedsatsingsområder.  

 

I fakultetets strategi angis marin, klima og energi som overordnede profilområder. Samtidig 

peker fakultetets strategi gjennomgående i retning av en tydeligere teknologiprofil gjennom å 

styrke teknologisk forskning og etablering av nye teknologiske studieveier.  

 

I tillegg til de tre profilområdene har fakultetet fire strategiske tematiske utviklingsområder: 

 

● Molekylær livsvitenskap, inkludert bioinformatikk 

● Teknologi, inkludert IKT og medisinsk teknologi 

● Nanovitenskap 

● Lærerutdanning og fagdidaktikk 

  

I planperioden vil de strategiske utviklingsområdene bli utviklet gjennom sterkere tverrfaglig 

samarbeid internt, med andre fakultet og med eksterne partnere. Områdene har ulik grad av 

styrke og modenhet, og vil bli videreutviklet med tilpassede tiltak og virkemidler. 

 

Aktiv bruk av strategien og synliggjøring av strategioppfølgingen 

Fakultetsledelsen vil bruke strategien aktivt i ulike råd og utvalg, ledergrupper, strategi- og 

ledersamlinger, i lederutviklingstiltak og i samhandling med instituttene. Fakultetsstyret vil 

bli forelagt jevnlige løypemeldinger om oppfølging av strategien. 

 

Det vil bli lagt vekt på å synliggjøre arbeidet med oppfølging av strategiplanen bredt (på 

websider, nyhetsoppslag, allmøter med mer) som et bidrag til å involvere og engasjere flest 

mulig i implementeringen.  

 

Mens de overordnede visjonene og strategiske målene ligger fast, skal tiltakene gjennomgås 

og revideres etter behov to ganger i løpet av planperioden. Det gir rom for tilpassing og 

dynamikk i oppfølgingsarbeidet, og støtter opp under tanken om at en strategi vel så mye som 

å være en plan, er en dynamisk prosess.  
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Øvrige strategier og strategiske innspill 

Relatert til, men ikke som en direkte del av, prosessen med utvikling av fakultetets strategi for 

2016-2022, har ulike arbeidsgrupper gitt fakultetsledelsen faglige anbefalinger. Anbefalinger 

fra disse arbeidsgruppene4 vil bli gjenstand for prioritering og ytterligere konkretisering i 

planperioden som ledd i videre utvikling av de tematiske profilområdene og de strategiske 

utviklingsområdene. 

 

Våre institutter og sentre er helt sentrale i å realisere fakultetets strategi. Gjennom deres 

strategiske planer blir det lagt planer for utvikling av både disiplinene og tematiske 

fagområder som kan inngå i utvikling av handlingsplaner og implementering av fakultetets 

strategi.  

 

De fleste av instituttenes strategier utløp i 2015, og det arbeides ved instituttene med å utvikle 

nye planer sett i lys av UiBs og fakultetets nylig vedtatte strategier. Fakultetet vil synliggjøre 

instituttenes og sentrenes strategiske planer fortløpende på våre strateginettsider etter hvert 

som disse foreligger.  

 

Høyt prioriterte tiltak i 2016 

Administrativt utviklingsprosjekt ved fakultetet 

Det har siden 2014 pågått et administrativt utviklingsprosjekt ved fakultetet (AU-prosjektet). 

Gjennom prosjektet er det iverksatt ulike tiltak for å styrke de administrative støtte-

funksjonene ved fakultetet. Den største endringen så langt, er en omstillingsprosess som fra 

januar 2016 har samlet alle ansatte med dedikerte personaladministrative oppgaver i en ny 

felles enhet («HeRMaN»). Enheten er tilknyttet fakultetsadministrasjonen, men har til dels 

desentralt plasserte personalmedarbeidere. Omstillingen har vært gjennomført blant annet for 

å redusere tonivå saksbehandling, redusere sårbarhet ved fravær, gi stordriftsfordeler og for å 

øke mulighet for spesialisering og kompetanseutvikling for personalmedarbeiderne. I 

modellen ligger det at fakultetet over tid vil spare inn administrative årsverk på personal-

området som vil kunne frigjøres til andre administrative områder som trenger styrking. AU-

prosjektet har blant annet identifisert behov for å styrke kommunikasjons- og 

formidlingskompetansen ved fakultetet, og kommunikasjonsrådgiverstillingen som er under 

tilsetting er en forskuttering av noe av det innsparingspotensialet fakultetet forventer å hente 

ut av personaladministrasjonsomstillingen. 

 

Det pågår for tiden kartlegging og drøfting i ulike fora om styrker og svakheter ved de 

økonomiske- og forskningsadministrative støttefunksjonene ved fakultetet som helhet. Planen 

er at fakultetsstyret i april skal ta stilling til om det er ønskelig med videre utredning av 

organisatoriske grep som vil kunne styrke disse tjenestene/funksjonene.  

 

Gjennomgang av fakultetets budsjettfordelingsmodell 

Grunnbudsjettet ved fakultetet er i økende grad blitt konkurranseutsatt. Samtidig vil vekst i 

aktivitet i større grad måtte skje gjennom eksternfinansiering. I forbindelse med behandlingen 

av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget endringer i finansieringssystemet ved virkning 

fra 20175. Endringene gjelder både komponentene for forskning, utdanning og basis. Lokalt 

vil Risa-II utvalget foreslå ny økonomimodell for UiB. På bakgrunn av dette vil vi i løpet av 

høsten 2016 starte et arbeid med å utrede ny økonomimodell ved fakultetet. Målsetting er å 

tilpasse nåværende interne modell til endringer i den ytre finansieringsmodellen, for å få et 

best mulig grunnlag for god utvikling av våre fagområder. 

                                                           
4 Innspill fra de ulike arbeidsgruppene finnes her:  

http://www.uib.no/matnat/strategi/83076/innspill-til-strategiprosessen-forskning-og-utdanning 
5 Innst. 12S (2015-2016) og Prop. 1S (2015-2016) 

http://www.uib.no/matnat/strategi/83076/innspill-til-strategiprosessen-forskning-og-utdanning
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Fremtidig organisering av fakultetet 

Fakultetsledelsen foreslår i egen sak (sak 12/2016), Scenario 2030 – for et styrket fakultet, at 

fakultetsstyret oppnevner en arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger for framtidig 

organisering av fakultetet. Viktige premisser for arbeidet er blant annet UiBs og fakultetets 

strategier, klyngesatsinger, endringer i sektoren, økt konkurranse og skjerpede krav. I 

saksforelegget foreslås det at arbeidsgruppen gis en frist til 1. desember 2016 med å gi sine 

anbefalinger, og at disse vil bli drøftet i fakultetets ledergruppe og deretter behandlet i 

fakultetsstyret. Første steg i fakultetsstyrets behandling vil da være å ta stilling til om det er 

ønskelig å følge noen av anbefalingene. Dersom dette vil innebære en omorganisering, vil 

denne måtte følge reglene i Hovedavtalen for staten og særavtalen ved UiB, og involvere 

blant annet arbeidstakerorganisasjonene. 

 

Arbeid med etablering av en energi og teknologiklynge 

Etableringen av en energi- og teknologiklynge vil være avgjørende for en fremtidsrettet 

utvikling av fakultetets profilområder og strategiske utviklingsområder. Arbeidet vil ha høy 

prioritet fra dekanatets side i 2016 og 2017. Det er lagt en plan for organisering av dette 

arbeidet, med prosjektleder og opprettelse av en visjonsgruppe for et nytt teknologibygg 

(EnTek-bygget) (se orienteringssak D). Jurybeslutning knyttet til pågående plan- og 

designkonkurranse for skisseprosjektet til EnTek-bygget forventes klar i april. Fakultetsstyret 

vil bli orientert om videre steg i planleggingsprosessen så snart universitetsledelsen legger et 

løp for denne. Planen er å framlegge en orienteringssak for fakultetsstyret i mai eller juni. 

 

Arbeid med etablering av nye sivilingeniørprogrammer 

Fakultetet arbeider for tiden med å etablere tre nye sivilingeniørprogram, innen henholdsvis 

medisinsk teknologi, havromsteknologi og energi. Dette er i tråd med utvikling mot et mer 

teknologiorientert fakultet og vil synliggjøre vår kompetanse og aktivitet innen teknologi i 

større grad. Planene må være klare til oktober med mål om opptak for studieåret 2017/2018. 

Utvikling av sivilingeniørprogrammene vil skje i tett kontakt med næringsliv, 

samarbeidspartnere og relevante utdanningsinstitusjoner. 

 

SFF, SFI, FME, SFU 

Fakultetet har hatt aktiv oppfølging av pågående SFF-prosess, bl.a. gjennom etableringen av 

et internt ekspertutvalg. Skisseprosjekter som blir invitert til fullstendig prosjektsøknad til 

søknadsfristen i mai, vil få tett oppfølging. Fakultetet har sammen med 

Forskningsadministrativ avdeling (FA) startet et koordinert arbeid for å identifisere aktuelle 

søknadsmiljøer til neste SFI-utlysning, som vi forventer høsten 2017. Fakultetet vil prioritere 

oppfølging av FME-søknaden GeoS og fire andre søknader vi er tungt involvert i. Resultatet 

av pågående FME-prosess blir kjent i mai. Fakultetet vil også prioritere å bistå de to 

instituttene som planlegger SFU-søknader til søknadsfrist i mai.  

 

Forankring av ansvar for overordnede profilområder og strategiske utviklingsområder 

Både UiBs og fakultetets strategi vektlegger betydningen av å utvikle og styrke tematiske 

områder som krysser tradisjonelle disiplingrenser. Det vil våren 2016 bli lagt planer for å 

sikre at våre profilområder og strategiske utviklingsområder får en administrativ forankring 

som kan bidra til god koordinering, synliggjøring og mobilisering for økt eksternfinansiering 

innen disse områdene. Dette vil bli sett i sammenheng med innspillene fra arbeidsgruppene 

nevnt over under «øvrige strategier og strategiske innspill». 
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Bedring av kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger 

Fakultetet vil høsten 2016 påbegynne et arbeid for å utvikle en handlingsplan for bedring av 

kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger. Denne skal inneholde konkrete tiltak for å 

bedre kjønnsbalansen, samt tiltak for å sikre kvinner i vitenskapelige stillinger 

forskningsressurser, karrierebyggende lederroller og kompetanseutvikling. 

 

Status for oppfølging av tiltakspunktene i fakultetets strategi 2016-2022 

Vedlagt finnes en oversikt over status for alle tiltakspunktene i fakultetets strategi for 2016-

2022. Denne vil også bli lagt ut på fakultetets strategi-webside og fortløpende bli oppdatert 

med informasjon om konkret oppfølging.  

 

 

 

 

Bergen, 3. mars 2016/KRB 
 

Elisabeth Müller Lysebo 

fakultetsdirektør 
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Forskning Forskning

Vår forskning skal bidra til ny og grunnleggende vitenskapelig 

innsikt og til en god fremtid for mennesker, miljø og samfunn

Konkrete planer for oppfølging pr mars 2016

A1 Mål: utvikle flere internasjonale toppforskningsmiljøer A1 Oppfølging

A1-1 utarbeide en handlingsplan for å løfte flere av våre forskere og fagmiljø til å bli 

internasjonalt ledende, der også bruk av insentiver skal gjennomgås

Det vil våren 2016 bli oppnevnt en gruppe blant instituttlederne - 

som får i oppdrag å utarbeide forslag til en handlingplan. Mandat 

må utarbeides, og kan bli bredere enn kun å omfatte A1-1. 

A1-2 øke vektleggingen av å tiltrekke oss eliteforskere og fremtidige faglige ledere 

ved rekruttering

A1-3 arbeide systematisk for å oppnå flere sentre for fremragende forskning (SFF) Fakultetet har hatt aktiv oppfølging av pågående SFF-prosess, 

bl.a. gjennom etableringen av et internt ekspertutvalg. 

Skisseprosjekter som blir invitert til fullstendig prosjektsøknad til 

søknadsfristen i mai, vil få tett oppfølging.

A1-4 benytte de unike mulighetene som ligger i Bergen forskningsstiftelse (BFS) sitt 

rekrutteringsprogram

A1-5 søke samarbeid med alliansepartnere for å finansiere toppforskningsmiljøer

A1-6 posisjonere oss mot store forskningsprogrammer i Forskningsrådet, EU med flere

A1-7 gjøre våre fagmiljø mer synlige for potensielle partnere internasjonalt

A2 Mål: synliggjøre og støtte tiltak som går på tvers av disiplinene A2 Oppfølging

A2-1 styrke profilområdene marin, klima og energi gjennom allianser og 

klyngesamarbeid

Det vil våren 2016 bli lagt planer for å sikre at våre profilområder 

og strategiske utviklingsområder får en administrativ forankring 

som kan bidra til god koordinering, synliggjøring og mobilisering 

for økt eksternfinansiering innen disse områdene. Dette vil bli 

sett i sammenheng med innspill fra ulike fagstrategiske 

arbeidsgrupper.

A2-2 utarbeide konkrete handlingsplaner med prioriteringer for de strategiske 

utviklingsområdene

Se A2-1

A2-3 styrke fakultetets teknologiprofil gjennom klyngesamarbeidet Science City 

Bergen

Se orienteringssak D til fakultetsstyret 14.03.2016 for organisering 

av energi og teknologiklynge. Fakultetet vil også vurdere om 

teknologi skal synliggjøres i fakultetets navn.

A2-4 være pådriver for fremtidsrettet eksperimentell forskning i et nytt 

teknologibygg

Se orienteringssak D til fakultetsstyret 14.03.2016 for organisering 

av energi og teknologiklynge

A2-5 opprette et program med såkornsmidler for disiplinoverskridende samarbeid Se punkt A1-1

A3 Mål: sikre våre forskningsmiljøer det fremste innen forskningsinfrastruktur A3 Oppfølging

A3-1 etablere kjernefasiliteter og leiesteder der brukerbidrag bidrar til drift og 

reinvestering 

Elmi-laben - arbeidsgruppe er oppnevnt for å gi anbefalinger om 

fremtidig organisering og drift. 

A3-2 sikre at virksomhetskritisk infrastruktur blir særskilt ivaretatt Arbeid med å kartlegge fremtidig behov for marine 

stasjonsfasiliteter pågår i lys av samarbeidsavtale mellom UiB og 

HI, - fullføres vår 2016. Se også A3-1

A3-3 avsette egne midler til nyanskaffelse eller reparasjon av vitenskapelig utstyr

A3-4 bidra til god drift og tilgjengelighet til de nasjonale infrastrukturer vi deltar i

A3-5 legge til rette for at våre fagmiljø kan utnytte internasjonale infrastrukturer

A3-6 etablere gode prosesser for prioritering av deltakelse i og koordinering av nye 

nasjonale og internasjonale infrastrukturer 

A3-7 inngå strategiske partnerskap og allianser knyttet til større infrastruktur Se orienteringssak D til fakultetsstyret 14.03.2016 for organisering 

av energi og teknologiklynge

A4 skape vekst i ekstern forskningsfinansiering A4 Oppfølging

A4-1 styrke det langsiktige forskningsstrategiske og forskningspolitiske arbeidet

A4-2 samarbeide forskningsstrategisk med alliansepartnere

A4-3 arbeide for å få flere samarbeidsavtaler med næringslivet

A4-4 bidra aktivt for å påvirke innretningen på store programmer i forskningsrådet og 

EU

A4-5 styrke vår konkurranseevne på den frie grunnforskningsarena og innenfor 

tematiske programmer

A4-6 styrke de forskningsadministrative tjenestene Dette utredes for tiden i fakultetets AU-prosjekt. Det foregår 

også arbeid i UiB-regi (OU-prosjektet) der det er etablert et BOA-

team som skal samkjøre de sentrale tjenestene bedre. Se for 

øvrig punkt E4-2 (organisasjon)  
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Utdanning og læringsmiljø Utdanning og læringsmiljø

Vår utdanning skal gi innsikt og personlig utvikling, og tilføre 

viktig kompetanse til forskning, arbeidsliv og samfunn

Konkrete planer for oppfølging pr mars 2016

B1 Mål: videreutvikle attraktive og relevante studietilbud og styrke rekrutteringen B1 Oppfølging

B1-1 videreutvikle utdanningsporteføljen, med særlig fokus på tverrfaglige og 

teknologisk orienterte program og etter- og videreutdanning

Det arbeides i 2016 med å etablere 3  sivilingeniørprogram innen 

medisinsk teknologi, havromsteknologi og energi med opptak fra 

august 2017. Dette er i tråd med utvikling mot et mer 

teknologiorientert fakultet.

B1-2 styrke samarbeidet med næringslivet, også innen utdanning Utviklingen av sivilingeniørprogrammene vil skje i tett kontakt 

med næringsliv,  samarbeidspartnere og relevante 

utdanningsinstitusjoner.  I regi av klyngesamarbeid vil det 

utvikles praksisplasser for studenter.

B1-3 videreutvikle opplæringsdelen i ph.d.-utdanningen gjennom nasjonale 

forskerskoler

B1-4 utvikle attraktive og informative nettsider om våre utdanningsprogram Vi ønsker blant annet tematisk visning av studieprogram (eks. 

marin, klima, energi). Må jobbe tett sammen med sentrale 

avdelinger. Ny kommunikasjonsrådgiver blir viktig i arbeidet. Se 

også D1 og D2 under formidling.

B1-5 utrede hvordan programmering og kvantitativ analyse eventuelt kan integreres i 

alle bachelorprogram

B1-6 øke antall internasjonale utvekslingsopphold for inn- og utreisende studenter Fakultetsledelsen vil ha fokus på gode faglige tilrettelagte 

utvekslingsavtaler, og ha dialog med fagmiljøene for å styrke 

aktiviteten.

B1-7 videreutvikle utdanningssamarbeidet med Universitetssenteret på Svalbard 

(UNIS)

B2 Mål: heve kvaliteten på undervisningen og øke læringsutbyttet B2 Oppfølging

B2-1 ta i bruk kunnskap og erfaringer fra vårt senter for framragende utdanning (SFU) 

bioCEED, for økt utdanningskvalitet ved hele fakultetet

Vi vil trekke veksler på bioCEED erfaringer og kompetanse i 

arbeidet med nye undervisnings- og evalueringsmetoder og 

revisjon av studieprogram

B2-2 arbeide systematisk for å oppnå flere SFU ved fakultetet Ny SFU-utlysning er kunngjort med søknadsfrist 13 mai, og to 

miljøer ved MN (GEO og IFT) planlegger å søke. Vi følger opp og 

støtter instituttene i prosessen, og bidrar økonomisk.

B2-3 utrede bruk av insentiver for å heve undervisningens status

B2-4 aktivt bruke studentevalueringer i forbedring av undervisningen Det skal arrangeres et utdanningsseminar våren 2016 med 

evalueringer og studiekvalitetsarbeid som hovedtema.

B2-5 bygge på ny læringsforskning og benytte digitale muligheter i undervisningen Dra veksler på et styrket didaktikkmiljø - se punkt B5-1 og den 

sentrale digUiB satsingen.

B2-6 legge mer vekt på ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i våre 

utdanninger

B2-7 arbeide for å styrke finansieringsgrunnlaget til våre utdanningsprogram for å 

sikre god eksperimentell og feltbasert undervisning

Se punkt E5-4 om ny budsjettfordelingsmodell - og fortsette 

arbeidet med å argumentere i "eksterne fora" for bedre 

finansiering av eksperimentelle- og feltbaserte 

utdanningsprogram

B3 Mål: styrke læringsmiljøet basert på god oppfølging og sosial trivsel B3 Oppfølging

B3-1 arbeide for at studentene er mer til stede på campus og jobber fulltid med sine 

studier

Arbeid med etablering av læringssenter i Realfagbygget pågår og 

skal ferdigstilles høst 2017.

B3-2 bedre det fysiske læringsmiljøet gjennom et læringssenter i Realfagbygget og 

instituttnære studentarealer

Se B3-1

B3-3 styrke studentenes tilhørighet til institutt og fakultet gjennom faglige og sosiale 

tiltak

Studentene har fått sitt eget studentsosiale rom - Integrerbar 

høst 2015. Lærerstudentene har nylig fått eget lokale for sosiale 

og faglige aktiviteter. Vi vil videreføre det gode samarbeidet  

fakultetsledelsen/studieseksjonen har med Realistutvalget og 

andre studenttillitsvalgte.

B3-4 etablere gode mentorordninger på alle studieprogram Tre institutt har hatt ulike prøveordninger (MI, GEO, IFT). Vi vil 

trekke veksler på erfaringer fra dette ved etablering av mer 

permanent ordninger.

B4 Mål: bidra til at studenter og ph.d.-kandidater fullfører på normert tid B4 Oppfølging

B4-1 tidlig i perioden utarbeide en handlingsplan for å bedre gjennomføring på 

bachelornivå 

Oppstart av arbeid med utvkling av handlingsplan høst 2016

B4-2 tidlig i perioden utarbeide en handlingsplan for å hindre uønsket frafall på ph.d.-

nivå

Kartlegge omfang og årsaker til uønsket frafall og følge opp 

hvordan dette kan forebygges. Planlagt oppstart våren 2017

B5 Mål: utdanne flere realfagslærere til skolen B5 Oppfølging

B5-1 videreutvikle integrert lektorutdanning og praktisk pedagogisk utdanning (PPU), 

og prioritere stipendiatstillinger i realfagsdidaktikk

Flere stidendiatstillinger er innrettet mot fagdidaktikk for å 

styrke det pedagogiske miljøet ved fakultetet, dette vil 

videreføres som et av de strategiske utviklingsområdene. 

Deltidstilbud i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) er etablert 

med oppstart høst 2016. Vi vil diskutere etablering av 

"forskerlinje".  

B5-2 videreutvikle Skolelaboratoriet i realfag som bindeledd mot skoleverket  
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Innovasjon, nyskaping og regional utvikling Innovasjon, nyskaping og regional utvikling

Våre ansatte og studenter skal gi viktige bidrag til innovasjon 

og nyskaping i gode samarbeidsrelasjoner

Konkrete planer for oppfølging pr mars 2016

C1 Mål: styrke våre bidrag til innovasjon og nyskaping C1 Oppfølging

C1-1 utarbeide en handlingsplan for å stimulere til innovasjon og nyskaping Sette ned arbeidsgruppe våren 2016 som får i mandat å lage 

forslag til en handlingsplan

C1-2 samarbeide med andre institusjoner og fakulteter for å gi utdanningstilbud 

innen innovasjon

Det foregår arbeid på institusjonsnivå i en arbeidsgruppe der UiB 

og HiB er deltakere - fakultetet har en representant i gruppen. 

Gruppen skal gi anbefalinger om emner og utdanningstilbud 

innen innovasjon.C1-3 utvikle et velfungerende system for innovasjon og nyskaping i samarbeid med 

BTO og andre samarbeidspartnere

C1-4 arbeide systematisk for å oppnå flere sentre for forskningsdrevet innovasjon 

(SFI) og forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Fakultetet har sammen med FA startet et koordinert arbeid for å 

identifisere aktuelle søknadsmiljøer til neste SFI-utlysning, som 

vi forventer høsten 2017. Fakultetet vil prioritere oppfølging av 

FME-søknaden GeoS og fire andre søknader vi er tungt involvert i. 

Resultatet av pågående FME-prosess blir kjent i mai.

C2 Mål: være proaktive i regionalt samarbeid C2 Oppfølging

C2-1 styrke vår evne til innovasjon og nyskaping gjennom 

teknologiklyngesamarbeidet Science City Bergen

Se orienteringssak D til fakultetsstyret 14.03.2016 for organisering 

av energi og teknologiklynge

C2-2 utnytte synergipotensialet som ligger i å samlokalisere instituttsektor, industri, 

våre forskningsmiljøer og studenter i et felles teknologibygg

Se orienteringssak D til fakultetsstyret 14.03.2016 for organisering 

av energi og teknologiklynge

C2-3 delta aktivt i klyngesamarbeid innen profilområdene marin, klima og energi samt 

i helseklyngen, deriblant i Havbyen Bergen

Det foregår mange prosesser for tiden med relevans for 

klyngesatsingene. Blant annet er den pågående 

konseptvalgutredningen som foregår (oppfølging av regjeringens 

masterplan for marin forskning) viktig for om HI, Nifes og 

fiskeridirektoratet blir samlokaliserert med UiB. En annen viktig 

sak er de nye siv.ing.studiene som planlegges jfr B1-1-B1-2. En 

redegjørelse om prosesser knyttet til klyngesamarbeid vil bli gitt 

på fakultetets vårseminar 21-22. april.

C2-4 ta initiativ til tettere samarbeid med Uni Research AS og Christian Michelsen 

Research AS (CMR) om felles faglige og strategiske mål og tiltak

C2-5 styrke samarbeidet med regionens Centres of Expertice (NCE og GCE) 

C3 Mål: oppnå forskningsvekst gjennom innovasjonsrettede programmer C3 Oppfølging

C3-1 etablere insentiver for å stimulere til flere søknader mot innovasjonsrettede 

program 

C3-2 profesjonalisere prosesser knyttet til søknad og drift av sentre som SFI og FME

C3-3 styrke den forskningsadministrative kompetansen og - kapasiteten inn mot 

innovasjonsrettede program i samarbeid med Forskningsavdelingen og BTO  
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Formidling og kommunikasjon Formidling og kommunikasjon

Våre fagmiljøer skal være aktive og viktige i allmennrettet 

formidling og kunnskapsbasert samfunnsdialog

Konkrete planer for oppfølging pr mars 2016

D1 Mål: styrke formidlings- og kommunikasjonsarbeidet ved fakultetet D1 Oppfølging

D1-1 tidlig i perioden utvikle en kommunikasjonsplattform og en handlingsplan for å 

styrke fakultetets formidling og profilering mot hovedmålgrupper 

Arbeidet begynner så snart vi har fått tilsatt 

kommunikasjonsrådgiver og hospitant fra KA. Hospitanten skal, 

som ledd i oppfølging av UiBs OU-prosjekt bistå fakultetene i 

arbeidet med å etablere kommunikasjonsplattformer.

D1-2 øke bruk av de virkemidler, medier og arenaer som treffer våre målgrupper best, 

med potensielle studenter som en av hovedmålgruppene

Dette blir viktige aspekter/tiltak knyttet til 

kommunikasjonsplattformen som skal utarbeides. Målet er å 

utarbeide, eller i hvertfall komme godt i gang med arbeidet med 

en kommunikasjonsplattform i 2016.

D1-3 snarlig tilsette en kommunikasjonsmedarbeider som, i tett samhandling med 

Kommunikasjonsavdelingen og instituttene, skal styrke formidlings- og 

kommunikasjonsarbeidet ved fakultetet

Kommunikasjonsrådgiverstilling er lyst ut, med søknadfrist 13. 

mars. Så snart denne er på plass vil vi begynne et systematisk 

arbeid med tiltakspunktene under D2 og D3.

D2 Mål: synliggjøre god og relevant informasjon for utdanningssøkere D2 Oppfølging

D2-1 prioritere informativ, relevant og lett tilgjengelig webinformasjon om 

studietilbud og karrieremuligheter 

Dette vil være et prioritert område for den nye 

kommunikasjonsrådgiveren sammen med 

studieadministrasjonen. Det samme gjelder også D3-1 og D3-4.

D2-2 synliggjøre karriereveier og -muligheter etter fullførte studier og benytte alumni 

til å skaffe informasjon om hvor våre kandidater arbeider

Må inkluderes i kommunikasjonsplattformen

D2-3 videreutvikle og synliggjøre seremonier knyttet til viktige milepæler og 

resultater

Må inkluderes i kommunikasjonsplattformen

D2-4 øke innsatsen for å skape en UiB-identitet hos studenter, tilsatte og alumni Må inkluderes i kommunikasjonsplattformen

D3 Mål: øke interessen i samfunnet for våre fagområder og vitenskap D3 Oppfølging

D3-1 legge særlig vekt på å synliggjøre profilområdene marin, klima og energi og 

samfunnsnytten av våre fagområder

Dette vil være et prioritert område for den nye 

kommunikasjonsrådgiveren sammen med forskningsrådgiver

D3-2 systematisk synliggjøre våre sterke fagmiljø overfor samfunnet og være i dialog 

med skole, allmenhet og beslutningstakere

Må inkluderes i kommunikasjonsplattformen

D3-3 samarbeide systematisk med skoler, lærere, VilVite, Universitetsmuseet i 

Bergen m.fl.

D3-4 prioritere formidlingsaktiviteter som forelesningsserien Horisonter, 

Forskningsdagene, Forsker Grand Prix, fagolympiader og liknende

Dette vil være et prioritert område for den nye 

kommunikasjonsrådgiveren sammen med fakultetsledelsen.

D3-5 være proaktiv i å sette dagsorden forskningspolitisk og i samfunnsdebatten

D4 Mål: utvikle en kultur for allmennrettet formidling og deltakelse i 

samfunnsdebatter

D4 Oppfølging

D4-1 vurdere insentiver og belønning for allmennrettet formidling, for eksempel 

gjennom å etablere en formidlingspris  
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Organisasjon, kultur og ressurser Organisasjon, kultur og ressurser

Vi skal ha en kultur som fremmer et sikkert og godt 

arbeidsmiljø, lagånd og god ressursbruk

Konkrete planer for oppfølging pr mars 2016

E1 Mål: sikkert og godt arbeidsmiljø, høy etisk bevissthet og  kultur for å arbeide 

mot felles mål

E1 Oppfølging

E1-1 ha styrings- og ansvarsstrukturer som fremmer positiv utvikling, god ledelse og 

gode beslutningsprosesser

I løpet av 2016: - vurdere fakultetsstyrets sammensetning og 

mulighet for ekstern representasjon - starte et 

lederutviklingsprogram for instituttledere og fakultetsledelse

E1-2 inkludere ansatte og studenter i viktige prosesser og beslutninger

E1-3 sikre god informasjonsflyt mellom nivåer og enheter i organisasjonen

E1-4 gjennomføre og følge opp arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler Starte prosessen med å legge et løp for utrulling av 

arbeidsmiljøundersøkelsesverktøyet ARK høst 2016

E1-5 prioritere opplæring og systematisk HMS-arbeid Videreføre det årlige HMS-seminaret for ledere, HMS-

kordinatorer og verneombud. HMS- er tema på alle møter i 

fakultetets ledergruppe. Fakultetsstyret får avviksrapporter. 

Fakultetet er pilot på SIM krisehåndteringsmodul våren 2016.

E1-6 vektlegge etikk og ansvarlighet i forskning og utdanning, og i forvaltning av 

menneskelige og materielle ressurser

E1-7 opprette et forskningsetikkutvalg for fakultetet Første steg blir å diskutere innretning på et slikt utvalg i 

fakultetets ledergruppe våren 2016 - deretter vurderes tiltak for 

videre oppfølging.

E2 Mål: være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg dyktige medarbeidere E2 Oppfølging

E2-1 føre en aktiv personalpolitikk med vekt på rekruttering, kompetanseutvikling og 

likestilling

E2-2 gi ansatte mulighet til etter- og videreutdanning, kurs, kompetanseheving og 

karriereutvikling

Dette blir tema i administrativ ledergruppe våren 2016 med fokus 

på TA-ansatte - deretter vurderes tiltak for videre oppfølging.

E2-3 bidra til identitet og tilhørighet gjennom god internkommunikasjon

E3 Mål: øke kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger E3 Oppfølging

E3-1 utarbeide konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige 

stillinger

Påbegynne arbeidet med å utvikle en handlingsplan høsten 2016. 

Denne skal inneholde konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen, 

samt tiltak for å sikre kvinner i vitenskapelige stillinger 

forskningsressurser, karrierebyggende lederroller og 

kompetanseutvikling.

E3-2 utvikle målrettede incentiver for å sikre kvinner i vitenskapelige stillinger 

forskningsressurser, karrierebyggende lederroller og kompetanseutvikling

E4 Mål: utvikle en organisasjonsform tilpasset virksomheten og våre strategiske mål E4 Oppfølging

E4-1 tidlig i perioden gjennomgå fakultetets organisering for å identifisere eventuelle 

hindre for faglig synergi, utvikling av sterke fagmiljøer og ressursoptimalisering, 

og deretter vurdere mulige tiltak

En utredningsprosess "Scenario 2030- for et styrket fakultet" 

legges fram for fakultetsstyret sak 12/2016 i møtet 14.03.2016.  

Det foreslås å opprette en arbeidsgruppe som skal komme med 

anbefalinger om fremtidig organisering av fakultetet.

E4-2 videreutvikle de administrative og tekniske støttefunksjonene i pakt med et 

endret forsknings- og utdanningslandskap og våre strategiske mål

Det pågår et administrativt utviklingsprosjekt ved fakultetet (AU-

prosjektet). Den største endringen så langt, er en 

omstillingsprosess som fra januar 2016 har samlet alle ansatte 

med  personaladministrative oppgaver i en  felles enhet 

(«HeRMaN»).  Det pågår for tiden kartlegging og drøfting om 

styrker og svakheter ved de økonomiske- og 

forskningsadministrative støttefunksjonene ved fakultetet. 

Planen er at fakultetsstyret i april skal ta stilling til om det er 

ønskelig med videre utredning for å styrke disse 

tjenestene/funksjonene. 

E5 Mål: ha et ressursgrunnlag tilpasset våre ambisjoner og kvalitetskrav E5 Oppfølging

E5-1 arbeide for vekst i budsjettet med spesiell vekt på økt ekstern finansiering

E5-2 arbeide for vekst i budsjettet gjennom å bedre studiegjennomføringen

E5-3 utvikle strategiske planer for anskaffelse og drift av infrastruktur og egnede 

arealer

E5-4 tidlig i strategiperioden gjennomgå fakultetets økonomifordelingsmodell, 

inkludert insentiv- og egenandelsordninger for å identifisere mulige svakheter 

og hindre for måloppnåelse, og deretter vurdere mulige tiltak

Grunnbudsjettet ved fakultetet er i økende grad  

konkurranseutsatt. Samtidig vil vekst i aktivitet i større grad 

måtte skje gjennom eksternfinansiering (BOA). Stortinget har 

vedtatt endringer i finansieringssystemet fra 2017 . Ved UiB vil 

Risa-II utvalget foreslå ny økonomimodell for UiB. På bakgrunn av 

dette vil fakultetet i løpet av høsten 2016 starte et arbeid med å 

utrede ny økonomimodell ved fakultetet. 

E5-5 søke nye veier og nye allianser for finansiering av virksomheten

E5-6 arbeide for at UiBs interne ressursfordelings- og kostnadsmodeller er 

bærekraftige for våre fagområder

Fakultetet har ett medlem i Risa-II utvalget som for tiden utreder 

ny intern økonomifordelingsmodell ved UiB. Det har vært høyt 

prioritert å bistå vår representant i dette arbeidet med 

momenter som er viktige for vårt fakultet i en ny modell.  


