
Møte i Universitetets innovasjonsutvalg 

Onsdag 9. februar 2022  

Kl. 12:00 – 14:00 

Styrerommet, Museplass 1 

 

Referat 

Til stede: Gottfried Greve, Åsil Bøthun, Helge Ræder, Karsten Specht, Karl Harald Søvig, Ole Thomassen 

Hjortland, Øyvind Frette, Nils Anfinset, Marianne Borchgrevink-Brækhus, Agnes Mousavi 

(vara for Aksel Haukom) Marija Slavkovik (settevara for Kristine Jørgensen) deltok fra 1315. 

 

Forfall:  Kristine Jørgensen og Aksel Haukom 

 

Fra Administrasjonen: Benedicte Løseth, Magnus Holtermann, Erik Sandquist, Susan Johnsen, Yves           

Aubert 

 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Utvalgets leder inviterte til en kort 

presentasjonsrunde. 

II. Referat: IU-møte 17. november 2021 

Det var ingen kommentarer til referatet.  

   

III. Saker 

 Saker 

IU 1/22 

Innledning  

Presentasjon i møte 

Viserektor Gottfried Greve innledet om innovasjon ved UiB og om utvalgets 

mandat som et rådgivende organ for universitetsledelsen.  

 

Utvalget tok presentasjonen til orienteringen 

 

IU 2/22 

Fakultetene sine planer for innovasjon 
Fakultetene og Universitetsmuseet presenterte muntlig sine aktiviteter og planer 
for innovasjon. Utvalgets leder presenterte også innspill fra SV fakultet som ble 
supplert av Marianne Borchgrevink-Brækhus som er PhD-stipendiat på fakultet 
og representerer gruppe B i utvalget.  
 
Presentasjonene viser den store bredden og spennet i innovasjonsaktivitetene på 
UiB.    
 
Utvalget tok presentasjonene fra fakultetene til orientering.   
 

IU 3/22 
Stud-Ent 2022 
Saksforelegg    Presentasjon om STUD-ENT 
 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innovasjon_ved_uib.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_iu_sak_3_21_stud-ent.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/stud-ent_iu_09022022.pdf


Audun Håkon Klyve Gulbrandsen presenterte Spello-prosjektetet som fikk midler 
fra Stud-Ent utlysningen i 2020. Han presenterte utfordringer og gode erfaringer 
og konkrete forslag for kommende prosjekter og mobiliseringsarbeidet til UiB. 
 
Susan Johnsen, seniorrådgiver, Forsknings- og innovasjonsavdelingen presenterte 
Stud-Ent ordningen og den kommende utlysning inkludert hvordan UiB jobber 
med mobilisering til utlysningen.  
  
Utvalget diskuterte blant annet VIS sin rolle og hvordan fagmiljøene, inkludert 
rådgivere på fakultetet og institutt, kan bidra mer aktivitet i søknadsprosessen 
fremover. 
 
Utvalget tok saken til orientering.   
 

IU 4/22 

UiB idé 
Saksforelegg  Evaluering Presentasjon 

 

Yves Aubert, Seniorrådgiver, Forsknings- og innovasjonsavdelingen presenterte 

UiB idé pilotåret 2021 og ny utlysningen med frist 15.3.2022.  

 

Utvalget kommenterte blant annet at UiB idé er en positiv historie for UiB å 
kommunisere bredere. 
  
Utvalget tok saken til orientering.  

IU 5/22 

VIS 

Presentasjon 

 

Stine Fiksdal, administrerende direktør i VIS, presenterte innovasjonsselskapet. 
Viksdal presenterte blant annet VIS som støttespiller for UiB med utg.pkt. i mål 4 
i utviklingsbrevet KD. Hun identifisert tre hovedkategorier av støtte: 
Idemobilisering, ideutvikling (søknader) og iderealisering. Fiksdal pekte blant 
annet at antall ideer har gått drastisk ned. I 2021 kun 16 ideer.  
 
Utvalget diskuterte blant annet hvordan prioritere de rette prosjektene og VIS sin 

rolle som kobler mellom UiBs ansatte og brukere som industri og andre brukere 

av kunnskap.  

 

Utvalget tok presentasjonen fra VIS til orientering   

IU 6/22 

Bergen Entrepeneaurship Academy (BEA) 

Saksforelegg Presentasjon 

Susan Johnsen, seniorrådgiver, Forsknings- og innovasjonsavdelingen presenterte 

kort BEA. Johnsen trakk frem at det er planer om fagseminar for ansatte 21. 

februar. Den 31. mars vil studententreprenørskapskonferansen «The Change 

Conference», som har på grunn av Covid-19 har vært utsatt i 2 år, endelig 

gjennomføres. Det forventes rundt 200 studenter.  

 

BEA er åpent for både studenter og PHD. 

 

Utvalget vil få presentert BEA igjen i kommende møter.  

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_iu_sak_4_22_uib_ide.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4001_iu_vedlegg_til_sak_uib_ide_evaluation_of_2021_pilot_program.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uib_ide_iu_mote_09.02.22_v2.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/vis.pdf
https://uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_iu_sak_6_22_bergen_entrepreneurship_academy.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/bea_utdanningssamarbeid_iu_09022022.pdf


 

Utvalget tok presentasjonen til orientering.  

IU 7/22 

Oppdatert møteplan   

Saksforelegg 

 

Utvalgets leder presenterte noen forslag til endringer i utvalgets møteplan. Han 

ønsket å utvide møtene til 2,5 timer. Det ble også foreslått et lunsj-til-lunsj 

seminar i juni (7 og 8 juni).  Ønsker også en studietur med utvalget i høst.  

 

Utvalget diskuterte at forslaget til seminar i juni kan kollidere med Holberguken 

og at dette må undersøkes nærmere. Videre diskuterte utvalget tema for 

kommende møter som blant annet inkluderte  

  

-TTO evalueringen 

-SFI 2023 

-Sosial ikke teknologidrevet innovasjon som tema er ønsket  

-Identifisere og presentere gode forbilder og eksempler. 

 

Utvalget inviteres til å spille inn tema til møtene til utvalgets leder og 

sekretariatet. 

 

Utvalget tilsluttet seg forslagene til oppdatert møteplan.  

IU 8/22 
Eventuelt  
SFI 2023 brev til fakultetene minnet om dette 

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_iu_sak_7_22_moteplan_2022_.pdf

