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Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Einar Thomassen, Inger Hilde Nordhus, 
Annelin Eriksen, Robert Bjerknes, Håvard Hårstad, Berte-Elen R. Konow, Lise Øvreås, Tone 
Bjørndal, Mikkel Andreas Eriksen, Håvard Øritsland Eggestøl, Henrik von Achen. 
Faste observatører : Mathias Kaiser (SVT), Ole Gunnar Evensen(UB), Aina Berg (UNI Research) 
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi Espedal, Bjørn Einar Aas, Emmanuel Babatunde, Anne 
Fjellbirkeland, Anne Beate Maurseth, Ivar Lossius, Etelka Dahl,  
 
Observatører: Heidi Fuglesang(UST), Mia Kolbjørnsen (KA), Hilde Moe (ST), Etelka Dahl (SA) 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Prorektor ønsket velkommen til møtet. Sakslisten ble godkjent. 
 

II. Protokoll fra møte 30. oktober 2013 
Protokollen ble godkjent. 

III. SAKER 
 

FU 1/14 Samarbeid UiB og UNI Research 
Direktør Aina Berg, UNI Research, orienterte. UiB er UNIs viktigste 
samarbeidspartner, og Berg pekte på den samlede styrke som UNI og UiB utgjør på 
fagområder der begge er engasjert. Bergs presentasjon følger protokollen. Hennes 
innledning ble supplert med innlegg fra prodekanene Lise Øvreås (MN) og Annelin 
Eriksen (SV) som også fremhevet den gode samarbeidet med UNI. Likevel kan 
uønsket konkurranse oppstå mellom miljø ved UNI og UiB. Det er en utfordring og 
et mål å hindre at slike situasjoner oppstår. UNI og UiB må være fleksible og bygge 
på sine komplementære styrker i samarbeidet. 

FU 2/14 Horisont 2020 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Det ble påpekt at mottakerne av 
posisjoneringsmidler fra Det psykologiske fakultet begge har endret sin status fra å 
være partner til bli koordinatorer for sine respektive søknader. 
 
Konstituert avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte om Mobiliseringsgruppen 
(Task Force) og det aktive arbeid som gjøres overfor fakultet og fagmiljø. I 
diskusjonen pekte utvalget særlig på behovet for møteplasser der vitenskapelige 
tilsatte kan komme sammen for å diskutere H2020 og temaer i de enkelte 
utlysninger, bl.a. med sikte på å identifisere interesse og muligheter for tverrfaglig 
samarbeid om deltakelse i programmet, som partnere eller koordinatorer. Utvalget 
sluttet seg til ønsket om å forlenge funksjonstiden for Mobiliseringsgruppen (Task 
Force) for H2020 til ut vårsemesteret 2014. 
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FU 3/14 Fellesgrader 
Rådgiver Anne Beate Maurseth orienterte. Saksforelegg var utsendt med sakslisten.  
En gjennomgang av cotutelle avtaler og avtaler om samveiledning i 
forskerutdanning har avdekket at dagens praksis ved UiB må bringes klarere i 
samsvar med gjeldene lovverk og nasjonale forskrifter. Utvalget sluttet seg til at en 
med utgangspunkt i saksforlegget, retter en henvendelse til fakultetene med sikte 
på å samle innspill som kan danne grunnlag for en senere utarbeidelse av 
retningslinjer, maler og rutinebeskrivelser for fellesgrader. Universitetsstyret 
behandler saken i løpet av 2014. 

FU 4/14 NOKUT-evaluering 
Rådgiver Anne Beate Maurseth orienterte. Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen (NOKUT) har evaluert kvalitetssikringen i forskerutdanningen ved UiB. 
Evalueringsrapporten, som også omhandler mastergradsprogrammet i farmasi, skal 
endelig behandles i NOKUTs styre 13. februar 2014. Rapportens hovedkonklusjon er 
positiv: «Komiteens vurdering er at systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved 
Universitetet i Bergen er tilfredsstillende, og den anbefaler at det godkjennes.» 
NOKUTs rapport var lagt frem for utvalget til orientering. 

FU 5/14 Strategiarbeidet 
Prorektor Anne Lise Fimreite orienterte.  
En ny overordnet strategi for institusjonens planer og hovedsatsinger gjeldende fra 
2016 skal utarbeides. Prorektor er faglig leder for strategiarbeidet og utgjør 
sammen med dekanene og museumsdirektøren den sentrale arbeidsgruppen for a. 
Det er fremmet følgende forslag til mandat for arbeisgruppen: 

 Utarbeide en overordnet strategi som i samsvar med Universitetet i 
Bergens kjerneverdier gir rammer for institusjonen i en strategiperiode 
over fem til ti år 

 Identifisere drivkrefter som påvirker og gir føringer for universitetets 
utvikling 

 Formulere visjoner, mal og prioriteringer for universitetets utvikling 

 Legge til rette for at prosessen skjer i åpen, redelig og kritisk dialog 
mellom arbeidsgruppen og ulike interne miljøer og eksterne 
samarbeidspartnere 

 
III.  Orienteringer 

a. ERC-tildeling til Bjerknessenteret og Institutt for Geovitenskap.  
Vedlegg var utsendt med sakslisten 

b. Norge blir medlem av Europeisk infrastruktur for Bioinformatikk. 
 Vedlegg var utsendte med sakslisten 

c. Forskningsdata fra Europa samles i Bergen.  
Vedlegg var utsendt med sakslisten 

  

 Eventuelt 
Bergen Summer Research School har 150 søkere fra utlandet, men bare 7 fra 
Norge. Det gode tilbudet ved BSRS er relevant også for norske Ph.d.-kandidater.  

 


