
Protokoll fra møte i styringsgruppen i Akademiaavtalen 
Dato: Onsdag. 4 februar, 2015, kl. 09:00 – 12:00 

Sted: Universitetet i Bergen, Museplass 1 
 

 
Tilstede: Rektor Dag Rune Olsen (UiB), Helge Dahle (UiB), Knut Helland (UiB), Leif Lømo 
(Statoil), Sigrun Merete Løkkebø (Statoil), Heidi Annette Espedal (UiB), Hege D. Høiland 
(UiB), Kristin Hansen (referent/UiB) 
Frafall: Anne Lise Fimreite (styregruppeleder, UiB), Bård Krokan (Statoil) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Rektor Dag Rune Olsen ønsker velkommen til møtet.  
 
 

SAK 01-15:  Godkjenning av saksliste og dagsorden til møtet 04.02.2015  
 
Saksliste til møtet ble godkjent med følgende merknad: SAK 06-15 ble behandlet før sak 04-15 
da regnskapet måtte diskuteres før eventuelle søknader kunne behandles i styringsgruppen. 
 
Under eventuelt ble en sak om feltaktiviteter lagt frem til diskusjon av Helge K. Dahle. 
 
 

SAK 02-15: Referat fra møte i styringsgruppen 10.12.2014 
Saksdok:  02-15-1: Referat fra møte i Styringsgruppen i Akademiaavtalen 10.12.2014 
   
Det ble fremmet et ønske om å diskutere sak 19-14  «Prosess i forkant av utlysning av 
forskningsmidler» ytterligere. Saken tas derfor opp igjen under sak 03-15.  
 
Referatet fra møtet i styringsgruppen 10.12.14 ble godkjent uten merknader. 
 
 
SAK 03-15:  Drøfting av Akademiaavtalen fremover der rektor Dag Rune Olsen er  
  tilstede 

 
Rektor Dag Rune Olsen innledet. 
 
Prosessen rundt utlysning av forskningsmidler i Akademiaavtalen ble diskutert. 
Det var et ønske å sikre en raskere prosess, samtidig som synliggjøring og 
kvalitetssikring ivaretas. 
 

Vedtak:  
  
 Det ble vedtatt følgende prosess for utlysning og tildeling av forskningsmidler i  

Akademia-avtalen: 
 

 2 utlysninger pr år 
 2 steg:  

Steg 1: 1-side. Styringsgruppen vurderer relevans (epost eller tlf møte) 
Steg 2: De som går videre sender full søknad. Vurderes og rangeres av 
rådgivende utvalg oppnevnt av FU. Styringsgruppen vedtar tildelinger 



 Det rådgivende utvalget består av representant fra de fakultet som er 

relevant i vurdering av søknader innen satsningsområder som Akademia-

avtalen omfatter 

 Det avsettes en pott med prosjektmidler med løpende søknadsfrist. Må 

begrunnes særskilt hvorfor søknaden skal behandles løpende. Søknadene 

vurderes av det rådgivende utvalget før endelig vedtak i styringsgruppen 

SAK 06-15: Budsjett og regnskapsrapport (flyttet frem i agenda) 

Saksdok:  04-15-1: Budsjett og regnskap pr 31.12.2014 
 
Budsjett og regnskapsrapport ble gjennomgått.   
 
Oppfølging:  I henhold til avtalen skal 11 mill faktureres årlig. Det er ønskelig å avklare om 

budsjettet kan omperiodiseres slik at forbruket blir større i 2015, 2016, 2017 enn i 
2018. Fungerende forskningsdirektør Heidi Annette Espedal avklarer med 
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og/eller Fungerende økonomidirektør Kirsti 
Aarøen.  

 
Styringsgruppen ønsker å motta et oppdatert regnskap og budsjett, samt en 
langtidsprognose fra og med  01.01.2014 og ut avtaleperioden som er sortert på 
tema (siden midler brukt frem til 01.01.2014 er allerede gjort opp for).  
Styringsgruppen vil holde et ekstraordinært budsjettmøte i februar 2015  for å 
godkjenne det oppdaterte regnskapet. 

 
Vedtak: All eventuell overforbruk utover bevilgning må instituttene selv dekke.   
 

 
SAK 04-15: Søknad om fortsatt driftstøtte til nasjonal forskerskole i petroleumsfag 

(NFIP) for perioden 2015-2017? 
 

Saksdok: 04-15-1: NFIP søknad fra Styreformann Arne Graue 
Saksdok: 04-15-2: NFIP forskerskole rapport 2014 
Saksdok: 04-15-3: NFIP forskerskole rapport 2013 
Saksdok: 05-15-4: NFIP forskerskole rapport 2012 
 
 
Den nasjonale forskerskole er et godt tiltak. Det er naturlig at forskerskolen er en del av 
Akademiaavtalen hvis den mottar en bevilgning fra NFR.   
 
 
Vedtak: Forskerskolen inviteres til å komme tilbake med en søknad ved vårens utlysning av 

midler under Akademia-avtalen. Intensjonsbrev fra de andre deltakerinstitusjonene 
må da vedlegges søknaden.  Det forutsettes at forskerskolen også søker midler fra 
NFR under vårens utlysning av forskerskolemidler (søknadsfrist 15 april).  

 
 

SAK 05-15: Forslag om støtte av et tverrfaglig forskningsprosjekt (ANIGMA) 
innen geotermisk energi ledet av prof. Atle Rotevatn siden prosjektet 
mangler 20 % bidrag fra industri for å få utløst støtten fra NFRs 
ENERGIX program 

Saksdok: 05-15-1: Søknad til forskningsrådets ENERGIX program 



Saksdok: 05-15-2: Prosjektbeskrivelse ANIGMA 
 
 
Oppfølging: ANIGMA er et tverrfaglig prosjekt mellom matematisk og geovitenskap som er 

knyttet til geotermi. Søknaden behandles som en ekstraordinær sak på grunn av 
tidspress (ref. vedtak under sak 03-15). Styringsgruppen ønsker å støtte ANIGMA 
prosjektet med industribidrag, som en viktig byggestein mot målet om å få en 
FME innen geotermi. En slik FME er et av de viktigste målene i Akademia-avtalen 
(satsningsområde 4).   

 
Inga Berre blir invitert til neste møtet i Styringsgruppen for å presentere status 
og planer, både for ANIGMA prosjektet og en FME søknad. 
 
 

SAK 07-15: Forslag til rangering av prioriterte II-stillinger i Akademiaavtalen 
Saksdok: 07-15-1: Rangering av prioriterte II-stillinger foretatt av SFF på vegne av MN-

fakultetet. 
 07-15-2: Brev fra Gunn Mangerud vedrørende overgangstilling ved Institutt for 

geovitenskap. 
 
 Saken har vært oppe i styringsgruppen flere ganger. I sak 18-14 ble SEF bedt om 

å lage en prioritert liste over II-stillinger som ønskes forlenget eller omdisponert.  
 
Vedtak:  Sak 07-15-1: For å ivareta ryddighet og det som er forpliktet gjennom 

Akademiaavtalen blir de stillingene som går ut i vårsemesteret behandlet i dette 
møtet i Styringsgruppen (ref. vedtak under sak 03-15 om saker som kan 
behandles fortløpende).   
Stillinger 1, 2, 6, 7, 8 og 9 blir bevilget. 

 Stillinger 3, 4, 5, 10 og 11 må det søkes om ved vårens utlysning av midler. 
 
 Sak 07-15-2: Institutt for geovitenskap, v. Gunn Mangerud, bes søke ved vårens 

utlysning av midler. 
 
 

SAK: 07-15: Orientering 
 
  Ny representant i styringskomiteen 

Dekan Helge K. Dahle, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, erstatter 
professor Lise Øvreås som representant i styringskomiteen 
(ePhorte:2009/4636). Lise Øvreås takkes for sitt arbeid i Styringsgruppen. 
 
Gaveforsterkninger for Akademiamidler 
Gry Flatebø, ved Kontor for budsjett, har sendt inn søknad i 2014 om 
gaveforsterkninger for Akademiamidler.  

 
 
SAK 09-15: Eventuelt 
 
Institutt for geovitenskap har hatt gjennomgang av feltaktiviteten. Det blir ikke SVALEX-tokt i 
2015. Styringsgruppen er åpen for videre finansiering av SVALEX.  
 


