
Møte i Universitetets innovasjonsutvalg 

Onsdag 17. november 2021 

Kl 12:00 – 14:00  

Kollegierommet, Museplass 1 

 

Referat 

 

Til stede: Gottfried Greve, Åsil Bøthun, Helge Ræder, Karsten Specht, Aksel Haukom, Kjetil Ullaland 

(settevara for Øyvind Frette), Marija Slavkovik (settevara for Kristine Jørgensen). 

 

Forfall: Karl Harald Søvig, Aino Hosia, Ole Thomassen Hjortland, Marianne Borchgrevink-Brækhus  

 

Fra Administrasjonen: Benedicte Løseth, Magnus Holtermann, Erik Sandquist, Bjørn Einar Aas, Rune 

Smistad, Yves Aubert, Birgit Falch, Dag Hellesund 

 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Utvalgets leder, Viserektor Gottfried Greve, 

informerte om frafall og inviterte til en kort presentasjonsrunde.  

 

II. Saker 

 

IU 1/21 Konstituering av utvalget  
Saksforelegg og vedlegg  oppnevning og mandat for utvalget var utsendt 
med sakslisten. Seniorrådgiver Bjørn Einar Aas ga en gjennomgang av 
utvalgets mandat og arbeidsområder. Presentasjonen er tilgjengelig her. 
 
Utvalget konstituerte seg med viserektor Gottfried Greve som leder.  
 

IU 2/21 Presentasjonsrunde 
Utvalgets medlemmer presenterte seg selv.  

IU 3/21 Status innovasjon  
Viserektor Gottfried Greve og avdelingsdirektør Benedicte Løseth 
presenterte status for innovasjon på UiB. 
 
Presentasjonen er tilgjengelig her. 
 
Utvalget tok presentasjonen til orienteringen og ser frem til å få 
oppdateringer på innovasjonsfeltet forelagt. 

IU 4/21 Saksområder og forventninger til utvalget 
Utvalget slutter seg til aktuelle saker som ble presentert i møtet. 
Presentasjonen finnes her. 
 
Utvalget diskuterte aktuelle saker som vil være til behandling i utvalget. 
Utvalget ønsket å se nærmere på en mulig analyse av 
innovasjonsaktiviteten ved UiB og hvordan UiB kan nå studenter med 
aktiviteter innen innovasjonsområdet. Innspillene fra utvalget vil bli fulgt 
opp og lagt frem som saker for utvalget i løpet av 2022. 
 

https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1100_innu_1-21_konstituering_-_saksforelegg.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1101_innu_1-21_vedlegg_oppnevning.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1102_mandat_for_universitetets_innovasjonsutvalg_vedlegg_1-21.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innu_1_-21_-_mandat_og_arbeidsform.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sak_iu_3-21_status_innovasjon_gg.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sak_4_21_innou_-_saksomrader_og_forventninger_til_utvalget.pdf


Utvalget foreslo at det ble vurdert å bruke innovasjonsmøteplasser og 
huber til utvalgets møter. 
   
Utvalget var enige om i minst mulig grad bruke digitale og hybride 
plattformer med mindre pandemien skulle gjøre det umulig å møte. 

IU 5/21 Møteplan 2022 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Viserektor Gottfried Greve 
presenterte forslag til årshjul for 2022.  
 
Onsdag 9. februar kl 12:00 - 14:00 
Onsdag 20. april kl 12:00 - 14:00 

Onsdag 8. juni kl 12:00 - 14:00 

 

Onsdag 7. september kl 12:00 - 14:00 

Onsdag 16. november kl 12:00 - 14:00 

Onsdag 8. og torsdag 9. desember (to-dagers samling) 

 

Utvalgets leder informerte om at det undersøkes muligheten for en 

delegasjonsreise for utvalget (utlandet) i løpet av året og muligheten for å 

flytte to-dagers samlingen til vårsemesteret. 

 

 Eventuelt 
Utgikk. 

 

 

 

 

 


