
Universitetets forskningsutvalg 
Møte 11. mai 2017 
12:30 -15:30 
Kollegierommet, 
Muséplass 1 

Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Einar Thomassen, Berte-Elen Konow, Anne 
Marit Blokhus, Annelin Eriksen, Eyvind Rødahl, Inger Hilde Nordhus, Bente Irminger, Henriette M. H. 
Wendelbo, Håkon Rangaard Mikalsen, Cedrik Lyngroth, Ingrid Handeland, Mari Carme Torras Calvo, 
Susanne Mikki,  
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Espen Dahle og Yngve Brynjulfsen,  
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 

II. Protokoll fra møte 2 februar 
Protokollen ble godkjent 
 

III. SAKER 

FU 11/17 Publisering 2016. 
Førstebibliotekar Susanne Mikki innledet og presenterte publiseringstallene 
for 2016 fra CERES (tidligere Cristin). Saken ble behandlet sammen med sak 
FU12/17 Forskningsmelding 2016. Presentasjonen er tilgjengelig her.  

FU 12/17 Forskningsmelding 2016 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Bjørn Einar Aas 
orienterte om arbeidet med meldingene. Det har vært små endringer i 
publiseringsaktiviteten sammenlignet med fjoråret, men med en svak økning i  
både publikasjonspoeng (ny og gammel modell), publikasjoner og 
publikasjonsandeler. Fakultetene melder om klare mål og ambisjoner, men i 
mindre grad om svakheter slik det bes om i bestillingsbrevet. 
Tilbakemeldingene gir dermed ikke et fyllestgjørende bilde av de mest 
krevende utfordringer bl.a. til ekstern finansiering. 
 
Fra utvalget ble det pekt på at man bør vurdere å gjøre bestillingen mer åpen 
og vie mindre plass til publiseringstallene enn tilfellet har vært de siste årene.  
  
Utvalget gjorde følgende vedtak: 
 
  Forskningsutvalget tar forskningsmeldingen  
  til orientering. 
 

  Forskerutdanningsmelding 2016 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Espen Dahle 
orienterte om arbeidet med meldingene. Forskerutdanningen ved UiB har i en 
lengre periode hatt svært gode gjennomføringstall men tallene for 2016 viser 
et markant fall i andelen som har gjennomført forskerutdanningen 6 år etter 
oppstart. Det er for tidlig å si om dette kun er en midlertidig  

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/fu-nye_publiseringstall_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2050_forskningsmeldingene_2016.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2060_universitetets_forskerutdanningsmelding_2016.pdf
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nedgang, eller starten på en trend. Det er derimot gledelig at 
publiseringsnivået for stipendiatene har forbedret seg. 
 
Utvalget gjorde følgende vedtak: 
 
  Forskningsutvalget tar forskerutdanningsmeldingen  
  til orientering. 
 

FU 14/17 
Tilgjengeliggjøring av forskningsdata 

Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Prorektor Anne Lise Fimreite og 

avdelingsdirektør Heidi A. Espedal innledet. Utvalget var enig i at saken på ny ble 

lagt frem for behandling i utvalget, og sluttet seg til forslaget om oppnevning av 

en arbeidsgruppe. Det skal vurderes om en studentrepresentant skal oppnevnes 

til arbeidsgruppen. 

Utvalget gjorde følgende vedtak: 
 

1) Forskningsutvalget ber universitetsledelsen om at det 

oppnevnes en arbeidsgruppe med sammensatt kompetanse 

som kan kartlegge behov og fremme forslag til policy og 

retningslinjer for lagring og tilgjengeliggjøring av 

forskningsdata ved UiB.  

 

2) Arbeidsgruppen bør ledes fra rektoratet, og inkludere 

medlemmer fra IT-avdelingen, Universitetsbiblioteket, 

Forskningsadministrativ avdeling, 2 vitenskapelige ansatte, 

samt et medlem med kompetanse som data manager  

 

FU 15/17 Oppsummering 2013-2017 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal 
innledet. Forskningsutvalget har i perioden bekreftet at gjeldende mandat og 
retningslinjer, vedtatt i 1996, har vært retningsgivende for utvalgets arbeid. Mange av 
temaene, enkeltsaker og tiltak som er drøftet i utvalget, har hatt utspring i rektoratets 
politiske plattform samt UiBs vedtatte strategi og handlingsplaner. 

Under diskusjonen ble det spurt om tiden er kommet for en gjennomgang og 
eventuell oppdatering av utvalgets mandat.  
 
Utvalget gjorde følgende vedtak: 
 

1. Forskningsutvalget tar oppsummeringen av periode 

2013-2017 til orientering.  

2. Forskningsutvalget ber universitetsledelsen vurdere 

utvalgets nåværende organisering og mandat 

 

 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_tilgjengeliggjoring_av_forskningdata_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_oppsummering_2013_-_2017_0.pdf
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IV. Orienteringer 

 

a. Rullering - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 
Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte om Kunnskapsdepartementets (KD) rullering 
av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. KD arrangerer høringsmøte 12 juni. 
Frist for innspill er 15. september. 

b. FP9-innspill: 
Følgende dokumenter var utsendt med sakslisten:  

1. NFR: Første norske innspill til EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon (vedlegg) 
2. Position paper from the rectors of Norway’s universities: Horizon 2020 interim evaluation 

and the next framework programme (vedlegg)  
3. Innspill fra rektor Dag Rune Olsen, mfl: The Significance of the Social in a time of Turmoil. 

Towards a New Research Agenda for Europe in FP9 (vedlegg) 

4. NFR arbeider med nytt norsk innspill til innholdsmessige prioriteringer i det neste 
rammeprogrammet. UiBs innspill til NFRs dokument følger i vedlegg.  

c. The European Code of Conduct for Research Integrity 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 

 
Eventuelt  
Ingen saker. 
 
 
 
 
 

 
31.08.2017/ Heidi A. Espedal / Bjørn Einar Aas 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1_orientering_b_-_norsk_innspill_fp9_070317_final.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2_orientering_b_-_norsk_innspill_rektorene_fp9.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3_orientering_b_-_uib_fp9_ssh_1.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4_orientering_b_-_uib_til_nfr_april_17_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5_orientering_c_european-code-of-conduct-for-research-integrity-2017-1.pdf

