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- Hav, liv, samfunn

 Fakultetets strategi 2016-2022 Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse

SAKSFRAMSTILLING 
Overordnede føringer for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) er fakultetets 
strategi Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse og UiBs reviderte strategi 
Kunnskap som former samfunnet. Hovedsiktemålet for MN er grunnforskning og utdanning 
av høy kvalitet. Vi ser begge disse oppgavene som langsiktige investeringer i 
videreutviklingen av samfunnet, både på lokal og global skala. Fakultetet framhever UiBs 
klyngesatsinger som sentrale virkemidler for å nå våre strategiske mål. I alle klyngene ser vi 
vekst i forskning og utdanning som viktige delmål, realisert i det alt vesentlige gjennom økt 
eksternfinansiering og omstilling av ressurser.  

Budsjettet er et viktig verktøy når strategiske planer skal omsettes til handling. Prioritering av 
tiltak og ressurser skaper retning. UiB-økonomien har høy grad av faste kostnader, og 
handlingsrommet utvikles i stor grad gjennom langsiktige vurderinger og kontinuitet i 
beslutninger. Det er gjennom langsiktige beslutninger handlingsrommet kan brukes 
strategisk. 

I prioritering av de økonomiske ressursene er det viktig å sikre kvalitet i bredden av 
fakultetets forskning og utdanning, samtidig som det allokeres midler til strategiske satsinger. 
Hoveddelen av fakultetets budsjett fordeles direkte til instituttene, mens en mindre del av 
budsjettet blir satt av for å ivareta felles drift og gi raske investeringsmuligheter for satsinger. 
Som kjent har fakultetsstyret oppnevnt en arbeidsgruppe for å gjennomgå nåværende 
økonomimodell med mål om å etablere en modell som i sterkere grad kan være et strategisk 
styringsverktøy for instituttene og fakultetet samlet. Det er en viktig målsetning for dette 
arbeidet at fakultetet skal ha ressursfordelingsmekanismer som så langt som mulig bidrar til 
best mulig ressursutnyttelse samlet sett, ved instituttene og for fakultetet som helhet. Målet 
er at den nye økonomimodellen skal bli vedtatt i tide til budsjettfordeling for 2020, slik at en 
gradvis innfasing skal kunne iverksettes fra den tildelingen. 

Fakultetets budsjettforslag utvikles i samspill mellom fakultetet og instituttene med felles mål 
om å realisere strategien. For å legge et godt grunnlag gis fakultetsstyret gjennom denne 
saken anledning til å gi innspill til retning og prioriteringer i fakultetets budsjett for 2020. 
Nærmere konkretisering av tiltak og omfang vil skje i budsjettforslaget i september og 
besluttes endelig i fordelingssaken i desember. 

Hovedtrekkene i budsjettprosessen for 2020 planlegges som tidligere år, og tentativ tidsplan 
er oppsummert i tabell 1. 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/strategi.pdf
http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/strategi.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mn_strategidok_2016-22_web_nor.pdf
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Tabell 1 Budsjettprosess 2020 - årshjul 
 

 
 
 
FAKULTETETS BUDSJETT 2020 – NOEN KJENTE FAKTORER OG NOEN 
ANTAGELSER 
 
Universitetsstyret har gjennom langtidsbudsjettet vedtatt et strategikutt på 0,9% og vi 
forventer nasjonalt effektiviseringskutt på 0,5% for 2020. 
 
Rundt en tredjedel av fakultetets grunnbevilgning er resultatmidler for utdanning og 
forskning. Indikatorene publikasjonspoeng, forskningsmidler fra NFR, forskningsmidler fra 
EU og forskningsmidler fra annen bidragsaktivitet (unntatt gaver og gaveforsterkning) er 
plassert i lukket finansieringsramme, hvilket vil si at uttelling i disse indikatorene avhenger av 
resultatene for hele sektoren. I åpen budsjettramme vil forbedring av resultater medføre økt 
resultatuttelling, og nedgang i resultatindikatorene vil medføre redusert uttelling. I åpen 
ramme finner vi indikatorene studiepoeng og utvekslingsstudenter, kandidatuttelling og 
uteksaminerte doktorgradskandidater.  
 
Resultatuttelling for 2020 baserer seg på oppnådde resultater fra 2018. Foreløpige 
beregninger viser at fakultetet kan vente en reduksjon i resultatmidlene på rundt 4,2 MNOK i 
2020. Størst er reduksjonen knyttet til EU-aktivitet med 7,4 MNOK. De største økningene 
kommer i åpen ramme med doktorgradskandidater med 2,4 MNOK og studiepoenguttelling 
med 1,1 MNOK. 
 
Foreløpige beregninger (etter dagens resultatmodell) viser også at instituttene vil få en 
økning i resultatuttellingen på 1,8 MNOK i 2020 sammenlignet med 2019. Dette betyr at 
fakultetet har et inndekkingsbehov for 2020 på totalt 6 MNOK. 
 
Beregningene er foreløpige da ikke alle resultater for 2018 foreligger ennå. De endelige 
uttellingene for indikatorene får vi først ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2020. 
 
Fakultetet felles har et akkumulert underskudd ved at det er delt ut flere midler til instituttene 
enn vi har mottatt fra UiB. Dette må det også tas høyde for i prioriteringene i endelig 
budsjettfordeling.  
 
 

Tidspunkt/frister

Fakultetsstyret inviteres til å komme med innspill til budsjettet for 2020 12.04.19

Budsjettrundskriv for 2020 sendes instituttene medio mai 19

Universitetsstyret diskuterer budsjett og budsjettprosess for 2020 29.05.19

Budsjettrundskriv sendes fra universitetsdirektøren til fakultetene medio jun. 19

Instituttene sender budsjettforslag for 2020 til fakultetet 01.07.19

Dialog med instituttene og drøfting av prioriteringer i fakultetsledelsen aug. 19

Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer sendes EIA 01.09.19

Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag for 2020 05.09.19

Budsjettforslaget oversendes universitetsdirektøren 06.09.19

Fakultetsledelsen har dialogmøte med universitetsledelsen sep. 19

Finansministeren legger frem statsbudsjettet for 2020 okt. 19

Universitetsledelsen drøfter budsjettprioriteringer med fakultetene sept./okt. 19

Universitetsstyret behandler endelig budsjettfordeling for 2020 31.10.19

Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2020 nov./des. 19

Fakultetsstyret behandler endelig budsjettfordeling for 2020 10.12.19

Tildelingsbrev for 2020 sendes instituttene jan. 20
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Det forventes at universitetsstyret også i 2020 vil omfordele flere av fakultetenes faste 
stipendiatstillinger til midlertidige, slik at universitetsstyret får flere rekrutteringsstillinger de 
kan refordele mellom fakultet og fagområder.. 
 
Det er stort fokus på bedre utnyttelse av studieplasser. I 2019 ble det lagt vekt på tiltak 
innenfor fakultetsgrensene, men det vil bli vurdert omfordeling mellom fakultetene 
fortløpende dersom ikke ønsket resultat oppnås. Departementet har også et stort fokus på 
hvordan vi fyller studieplassene våre, og UiB risikerer å ikke få tildelt midler for studieplasser 
som vi ikke klarer å fylle. 
 
 
Noen prioriterte områder i budsjett 2020 
Av fakultetets grunntildeling på rundt 747 MNOK utgjorde avsetningen til midlertidige 
strategiske tildelinger i 2019 28 MNOK. Denne avsetningen inkluderer forskningssatsinger, 
avansert vitenskapelig utstyr, egenandeler forskningsprosjekter, organisasjonsutvikling og 
utdanningssatsinger samt fakultetets strategiske avsetninger til satsningsområdene Marin og 
Klima og energiomstilling. Flere av tiltakene innenfor denne avsetningen er flerårige og 
binder opp budsjettet også for 2020. Det vises til vedlegg 2 for oversikt over budsjetterte 
strategiske avsetninger i 2019. I tillegg til dette bidrog universitetsstyret med 19,4 MNOK i 
midlertidige, strategiske tildelinger i 2019. 
 
Utover de strategiske kontantavsetningene har fakultetet en pott med rekrutteringsstillinger 
som fordeles i hovedsak innen de strategiske satsingsområdene. En oversikt for 2019 finnes 
i vedlegg 3. 
 
Sentrale områder som i 2020 vil bli prioritert for å operasjonalisere fakultetets strategi vil 
være: 
 

• Satsinger på tvers av forskning og utdanning: 
 

o Bærekraft er kommet inn som et nytt fundament i UiBs reviderte strategi. Vårt 
fakultet har lang tradisjon med bærekraft som basis for forskning, uten at 
bærekraft har vært tematisk profilert. Bærekraftperspektivet skal i stor grad 
gjennomføres gjennom de strategiske satsningsområdene, men det kan også 
være behov for spesifikke tiltak. 

 
o Også IKT i forskning og utdanning er kommet inn i UiBs reviderte strategi, og for 

fakultetet er det ett av de tematiske utviklingsområdene. Fakultetet vil følge opp 
sin satsning på IKT gjennom samhandling mellom satsningsområdene og IKT-
satsingen. Dette kan f.eks. gjøres gjennom tildeling av rekrutteringsstillinger. 

 
o Tiltak fra handlingsplanen for innovasjon. 

 
 

• Forskningssatsinger: 
 

o Øke den felles avsetningen for strategiske investeringer. I 2019 ble det satt av en 
strategisk avsetning på 4 MNOK som skal brukes strategisk til kvalitetshevende 
posisjonering og faglig omstilling som kan bidra til utvikling og styrking av våre 
fagmiljø. Det foreslås at denne potten økes i 2020 og brukes som strategisk 
virkemiddel og posisjonering inn mot fakultetets hovedsatsingsområder. Dette er 
tenkt som en kontantavsetning som kan brukes til posisjonering og 
drivhusmekanismer til f.eks. nye sentre som SFI, sentre for fremragende 
forskning (SFF), sentre for fremragende utdanning (SFU), insentivmidler, 
brofinansiering med mer. 
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o Toppfinansiering. Fakultetsstyret har vedtatt at en del prosjekter og større 

satsinger automatisk får tildelt toppfinansiering, normalt tildelt som 
rekrutteringsstillinger og i hovedsak stipendiatstillinger. Det legges opp til at 
prinsippene for toppfinansiering videreføres. 

 
o En stor andel av rekrutteringsstillingene (42 %) er lagt til instituttenes 

budsjettrammer. Midlertidige rekrutteringsstillinger, utover toppfinansieringen, 
tildeles inn mot strategiområdene. 
 

 

• Marin: MN har ansvaret for UiB marin, som skal opprettholde, tydeliggjøre og styrke 
UiBs nasjonale og internasjonale posisjon og involvere alle fakulteter i UiBs marine 
satsning. Dette vil bli omtalt i et eget budsjettskriv som først skal behandles i 
Styringsgruppen for UiB marin. Over fakultetets eget budsjett er dette de viktigste 
temaene for 2019: 

 
o Arbeid pågår for å sikre UiBs deltakelse i det nye isgående forskningsfartøyet 

«Kronprins Haakon» gjennom en avtale med UiT. Arbeidet er ikke kommet så 
langt at kostnader er klarlagt, men det er mulig at noen av kostnadene vil hentes 
fra MNs budsjett. 

 
o Det settes av midler til brofinansiering av oppstarten av RAS-lab (Recirculating 

Aquaculture System) som blir delfinansiert av statlige katapultmidler via Ocean 
Innovation Norwegian Catapult (OINC AS). Til dette formålet oppretter UiB, 
Stiftelsen ILAB og Marineholmen forskningspark AS selskapet Marineholmen 
RASLAB AS. Denne RAS-laben vil bidra til å øke utdanningskapasiteten i 
havbruksutdanningene (profesjonsstudiet i fiskehelse, sivilingeniørstudiet i 
havbruk og sjømat) samt avhjelpe forskningsbehov i havbruksnæringen. 

 
o Exit-strategi Lakselussenteret (SLRC). Luseproblemet er ikke løst, samtidig som 

SLRC har nådd et høyt internasjonalt nivå. Styret for senteret arbeider derfor for 
at SLRC skal videreføres etter SFI-perioden. Som en del av innfasingsstrategi for 
vellykkede sentre vil fakultetet bidra med 2 postdoktorstillinger over de neste 10 
årene inn mot denne satsingen. Disse stillingene inngår i et tilbud på 8 MNOK per 
år fra UiB til de andre partnerne dersom senterets budsjett blir på minst 30 MNOK 
per år.  

 
o Brofinansiering av gruppeleder ved Sars-senteret til professorat ved BIO. 

 
 

• Klima og energiomstilling: MN har ansvar for UiBs satsing på klima og 
energiomstilling. Det arbeides med å videreutvikle eksisterende sterke fagmiljøer og 
stimulere til økt tverrfaglighet internt ved UiB for å styrke kunnskapsbasen i 
overgangen til lavutslippssamfunnet gjennom forskning, utvikling, utdanning og 
innovasjon. Målet er å øke prosjektporteføljen, gi større synlighet og styrke 
samarbeidet både internt og eksternt. UiB har nylig initiert en prosess for å etablere 
en kunnskapsklynge på energiomstilling som vil være komplementær til klimaklyngen. 
Klyngen skal bidra til verdiskaping gjennom å fasilitere prosjektgenerering og 
kunnskapsoverføring mellom akademia, næringsliv og forvaltning og vil være svært 
viktig for fakultetets energisatsing. Den skal også fokusere på økt attraktivitet for å 
utvikle, beholde og tiltrekke kompetanse til regionen. MNs satsingsområder Klima og 
Energi er viktige bærebjelker i realisering av UiBs ambisjoner på klima og 
energiomstilling, og det påbegynte arbeidet med styrking av forskning og utdanning 
innen energiomstilling må videreføres og styrkes i fakultetets budsjett for 2020.  
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o Universitetets arbeid med et nybygg (EnTek-bygget) drives av UiBs 

Eiendomsavdeling (EIA) og en reguleringsplan er ventet i november 2019. Det 
ventes at universitetet sentralt tar saken videre når denne foreligger.  

 
o Satsingen prioriteres gjennom rekrutteringsstillinger og brofinansiering. I tillegg 

skal det avsettes driftsmidler bl.a. til oppstart av klyngen. 
 
Det vil bli utarbeidet et eget budsjettskriv for UiB Klima og energiomstilling som oversendes 
universitetsdirektøren via styringsgruppen for satsingsområdet.  

 
 

• Utdanningssatsinger: 
 
o Generiske ferdigheter. Fra 2020 og videre må det settes av midler til 

implementering av vedtatte tiltak. Blant tiltakene som vil kreve økt ressursbruk er 
de viktigste: 

 
 Implementering av et nytt innovasjonsemne for fakultetets studenter. Dette 

vil blant annet kreve at faglig ekspertise innen innovasjon er tilgjengelig for 
å bidra i undervisningen ved fakultetet. 

 
 Tilbud om praksis for alle utdanninger. Dette blir utfordrende ikke minst 

administrativt, og vil kreve et godt apparat for etablering av samarbeid og 
samhandling med eksterne aktører som skal motta fakultetets studenter. 

 
 Økt satsing på IKT gjennom et felles programmeringsemne for alle 

fakultetets studenter og bedre integrering av programmering i andre 
påfølgende disiplinfag. Dette krever både større undervisningsressurser til 
grunnkurset i programmering og et behov for opplæring av undervisere 
som skal integrere programmering/IKT i egne fag. 

 
 Mer systematisk tilnærming til overførbare ferdigheter innen muntlig og 

skriftlig kommunikasjon, informasjonskompetanse og samarbeid i 
studieprogrammene. Dette vil delvis kunne dekkes gjennom tilbud som er 
tilgjengelige gjennom bl.a. universitetsbiblioteket og UiBs læringslab, men 
vil også kunne utløse behov for opplæring av egne undervisere og 
utvikling av egne digitale læringsressurser. 

 
o Økt studieproduksjon gjennom bl.a. studiekvalitetsarbeid i form av merittering og 

undervisningsutvikling. Satsing på fremragende undervisere (ETP) og pedagogisk 
akademi. Fagmiljøenes egne tiltak for å øke gjennomføringen vil være av 
avgjørende betydning for å lykkes. I takt med modernisering av 
undervisningsformer og lokaler (se nedenfor) vil kursing av undervisere og 
utdanningsledere være viktig. 

 
o Rekruttering av studenter. Øke bevilgningen til rekruttering for å få flere og 

sterkere søkere.  
 

o Lektorutdanning 
 
o Etter- og videreutdanningsprogram. Starte opp med et etter- og 

videreutdanningstilbud innen akvakultur. Fakultetet vil påta seg finansiell risiko for 
et par år før programmet skal være selvfinansierende. 

 



 6 

 
 

• Infrastruktur: 
 

o Vitenskapelig utstyr. Avsetningen til infrastruktur (vitenskapelig utstyr) er fra 2019 
lagt inn i fakultetenes rammer. Det vil bli jobbet med å øke denne avsetningen på 
fakultetet, men det vil måtte skje over flere år og sannsynligvis i kombinasjon med 
brukerbetalinger. Det skal utarbeides en handlingsplan for infrastruktur, der 
langtidsbudsjettering/veikart blir viktig. 

 
o Moderne læringsarealer. Fakultetet har i samarbeid med Eiendomsavdelingen og 

IT-avdelingen startet arbeidet med modernisering av fakultetets læringsarealer. 
Det foreslås å prioritere dette også i 2020 og å utvide arbeidet til også å omfatte 
modernisering av undervisningslaboratorier. 

 
 
Den endelige budsjettfordelingen vil være avhengig av hva fakultetet får av strategiske midler 
og hva vi må inn med selv. Normalt er stipendiatstillinger fakultetets valuta. Kontantbidrag 
avhenger av hvor mye strategiske midler som blir frigitt, hvor store strategiske omfordelinger 
vi kan legge inn i 2020, og hvor mye vi får tildelt av strategiske midler sentralt. 
 
 
 
 
 
 
 
VEDTAK 
Fakultetsstyret drøftet saken, og innspillene som kom fram i diskusjonen tas med videre i 
budsjettprosessen for 2020. 
 
 
 
 
Vedlegg 

1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger 
2. Vedtatt budsjett over strategiske avsetninger i 2019 
3. Tildelte strategiske rekrutteringsstillinger i 2019 



Vedlegg 1. Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsinger 

 

 
 
 

  

UiB sentralt

Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter

Fakultetet

Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter

EU-forskningsprosjekter
10 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet ved UiB 

(Gjelder ikke utdanningsprosjekter)

ERC (European Research Council) 25 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet 4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat

SFF (Sentre for fremragende 

forskning) *

15 % av beløp fra NFR til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder 

også når UiB er partner i SFF)

12 stipendiatårsverk, 

4 postdoktorårsverk

Infrastruktur (areal) etter forhandling

Utgående SFFer

20 % av NFR-bevilgning bli tildelt som varig bevilgning etter SFF-

perioden. Gjelder den delen av NFR-bevilgningen som brukes 

ved UiB

SFI (Sentre for forskningsrettet 

innovasjon) *

12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet 

(gjelder også når UiB er partner i SFI)

8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat

8 administrative årsverk

Infrastruktur (areal) etter forhandling

FME (Forskningssentre for 

miljøvennlig energi) *

12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet 

(gjelder også når UiB er partner i FME)

8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat

8 administrative årsverk

Infrastruktur (areal) etter forhandling

UiB partner i SFF, SFI, FME *
Stipendiatårsverk

(forholdsmessig ut fra regnskapsført aktivitet ved UiB)

MSC-kandidater (Marie Curie-

stillinger)

Mellomlegg mellom EU-sats og lønnsnivå for kandidater som 

tilsettes ved UiB (kommer i tillegg til 10 % toppfinansiering for 

alle EU-prosjekt)

BFS (Bergens forskningsstiftelse ) 

**
4 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat

Forskerskoler *** 4 stipendiatårsverk

SFU (Sentre for fremragende 

utdanning)

15 % av beløp fra NOKUT til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder 

også når UiB er partner i SFU)

8 rekrutteringsårsverk, primært stipendiat

Infrastruktur (areal) etter forhandling

Nasjonal infrastruktur Etter forhandling

Andre satsninger Individuell vurdering

FRIPRO Toppforsk

*** Gjelder forskerskoler med bevilgning fra Forskningsrådet

*     Antall årsverk til SFF, SFI og FME forutsetter videre finansiering fra Norges forskningsråd etter midtveisevaluering.

Toppforsk er finansiert gjennom spleiselaget "Fellesløftet". Spleiselaget innebærer at institusjonene selv finansierer halvparten 

av beløpet det er søkt om fra Forskningsrådet i prosjektet som innvilges. Resten dekkes av Forskningsrådet. 

Hverken UiB sentralt eller fakultetet bidrar med toppfinansiering utover dette.

**   Gjelder BFS starting grants
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Vedlegg 2. Vedtatt budsjett over strategiske avsetninger i 2019 
 

 
  

Hovedtiltak Finansiering Spesifisering Institutt 2019

Andre forskningssatsninger Fakultetet Smådyrs PET/CT skanner MN-felles 380

Leie av kontorplass ved Forskningsparken UNIS MN-felles 50

Horisontforelesninger MN-felles 150

Kontingenter MN-felles 200

Omstillingsmidler - sammenslåing BIO/MBI BIO 500

NanoBergen, 50 % adm.stilling for 3 år KI 330

Posisjonering store satsinger, fagfornyelse Ufordelt 4 000

Kommunikasjonsrådgiver MN-felles 769

Handlingsplan for innovasjon og nyskaping MN-felles 250

Norwegian Artifical Intelligence Laboratories (NORA) II 200

Innovasjonsrådgiver MN-felles 220

Andre forskningssatsninger Totalt 7 049

Avansert vitenskapelig utstyr Fakultetet Fakultetets egenandel ELIXIR II II 750

e-infrastruktur MN-felles 300

Utstyr til undervisningslaboratorier IFT 600

Høgoppløyst MS (ESI/APCI-TOF) KI 1 900

Free-fall deep vertical microstructure profiler VMP6000 - delfinansiering I GFI 1 300

Confocal-mikroskop - delfinansiering I BIO 1 500

Kombinasjonspakke av undervisningsutstyr (bl.a. del II av mikroskopkjøp), AV- og datautstyr til Fjellhallen, diamanttrådsag og oppgraderinger av labutstyr.GEO 1 230

Avansert vitenskapelig utstyr Totalt 7 580

Egenandeler forskningsprosjekt Fakultetet Egenandel Bergen forskningsstiftelse (Meckler) GEO 69

Egenandel NNP, 2 tekniske stillinger KI 1 390

Egenandel NNP, vitskapeleg manager stilling KI 700

Egenandel NORMAR, teknisk manager stilling GEO 700

Egenandel SFF Birkelandsenteret, tekn./adm. stilling MN-felles 670

Egenandel Bergen forskningsstiftelse, drift (Våge) GFI 110

Egenandeler forskningsprosjekt Totalt 3 639

Organisasjonsutvikling Fakultetet Kjønnsbalanse MN-felles 500

Lederutvikling MN-felles 500

Organisasjonsutvikling Totalt 1 000

Utdanningssatsning Fakultetet Samarbeid med PET-senteret. II-stilling KI 100

SFU - posisjonering GEO 450

II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) energi GFI 200

II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) hevteknologi IFT 200

II-stilling. Integr. masterprogram (siv.ing) med.tekn. KI 200

II-stilling innen havteknologi IFT 200

II-stilling innen havteknologi GEO 200

Læringsareal Marineholmen MN-felles 500

Utdanningsstrategiske satsninger, inkl. pedagogisk akademi MN-felles 700

Integr. masterprogram (siv.ing). Adm.stilling IFT 650

Utdanningssatsning Totalt 3 400

Marin Fakultetet Bistilling for HI-direktør BIO 175

Areal Havobservasjonslab MN-felles 500

Drift MN-felles 500

Våtlab Marineholmen MN-felles 1 000

Sykdomscelle MN-felles 300

Marin plastforsøpling - såkornmidler og workshop Ufordelt 250

II-stilling. Havets rolle i klimasystemet GFI 200

Brofinansiering Molekylær livsvitenskap (Hejnol) BIO 125

Marin Totalt 3 050

Klima og energiomstilling Fakultetet Brofinansiering vit.stilling 2 år, energi GFI 1 050

Bistilling for direktør Norsk Polarinstitutt GFI 175

Drift MN-felles 500

Frikjøp vit.stilling knyttet til Climate Helix GEO 200

Sekretariatfunksjon og lederstøtte EERA JPGE MI 390

Klima og energiomstilling Totalt 2 315

Totalsum 28 033
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Vedlegg 3. Tildelte strategiske rekrutteringsstillinger i 2019 
 

 

Sats 2019: 975 600

Stipendiater

Institutt
Stipendiatstillinger 

"fast" i ramme

Midlertidige 

stipendiatårsverk 

2019

Sum 

stipendiatårsverk 

2019

Øremerking 

720006

Matematisk institutt 9,5 8,0 17,5 17 073 000

Institutt for informatikk 12,5 17,0 29,5 28 780 000

Institutt for fysikk og teknologi 6,0 15,0 21,0 20 488 000

Kjemisk institutt 8,5 10,3 18,8 18 374 000

Geofysisk institutt 3,0 20,7 23,7 23 089 000

Institutt for geovitenskap 4,0 16,3 20,3 19 837 000

Institutt for biovitenskap 26,5 11,6 38,1 37 154 000

Andre (NIFES, kvalif.tiltak) 2,0 2,0 1 951 000

Ufordelt 3,2 3,2 3 089 000

Overbooking -5,0 -5,0 -4 877 000

Sum 72,0 97,1 169,1 164 958 000

Postdoktorer

Institutt
Postdoktorstillinger 

"fast" i ramme

Midlertidige 

postdoktorårsverk 

2019

Sum 

postdoktorårsverk 

2019

Øremerking 

720006

Matematisk institutt 1,5 1,5 1 463 000

Institutt for informatikk 2,0 1,5 3,5 3 415 000

Institutt for fysikk og teknologi 1,0 5,5 6,5 6 341 000

Kjemisk institutt 1,0 0,5 1,5 1 463 000

Geofysisk institutt 1,0 2,5 3,5 3 415 000

Institutt for geovitenskap 1,0 2,0 3,0 2 927 000

Institutt for biovitenskap 3,5 4,5 8,0 7 805 000

Andre (NIFES, kvalif.tiltak) 1,0 1,0 976 000

Ufordelt -1,5 -1,5 -1 463 000

Overbooking 0,0 0

Sum 9,5 17,5 27,0 26 342 000


