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I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 

II. Protokoll fra møte 3. september  i 
Protokollen ble godkjent 

III. SAKER 

FU 17/15 Biosfære-prosjektet. 
Professor emeritus Peter Emil Kaland innledet om Nordhordland, som en del av 
UNESCOs biosfæreprogram, en parallell til UNESCOS Verdensarv-program.  

Etter initiativ fra Universitetet i Bergen har kommunene i Nordhordland gjort 
vedtak om å starte prosessen til å kunne bli det første godkjente biosfæreområdet i 
Norge. Å ha status som et biosfæreområde innebærer å prøve ut nye måter å nytte 
ressursene på; ta det beste fra fortida som grunnlag for at regionen utvikler seg på 
en moderne og bærekraftig måte til glede for befolkninga i dag og for generasjoner 
i fremtiden. 

Mens verdensarv handler om å ta vare på unike natur- og kulturverdier, skal 
biosfæreområda være modellområde for bærekraftig utvikling. I biosfære- områden 
er det viktig å ta ressursene i bruk og gi de videre til neste generasjon på en måte 
som de kan bygge videre på. Biosfæreområdene må være representative for at 
forsking som skjer der, kan benyttes i andre deler av verden. Det finnes 631 
biosfæreområde i verda, fordelt i 119 land. 

Oppfølgingen ved UiB vil være nært knyttet til opprettelsen et ÙNESCO-professorat. 
Målet er at denne stillingen skal realiseres i januar 2016. 

Forskningsadministrativ avdeling får i oppgave å være bindeledd (postkasse) 
mellom UiB og biosfære-programmet. 

Lenke til Biosfære prosjektet hjemmesider finnes her.  

 

 

FU 18/15 Forskerutdanning. Status for oppfølging av OU-7  
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal 
orienterte. Etter at universitetsledelsen konkluderte med at FA skulle få et økt 
ansvar for forskerutdanningen sentralt, har det blitt laget en plan for hvordan 
anbefalingene i arbeidsgruppens rapport og styringsgruppens prioriteringer skal 
følges opp videre. Denne planen ble utarbeidet av FA og Studieadministrativ 

 

http://www.nordhordland.net/?page_id=1040
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_notat_til_fu_-oppfolging_av_ou-7_0.pdf
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avdeling og forelagt universitetsdirektøren. Fire av punktene i planen har blitt 
prioritet. Disse er: 

• Videreutvikle kvalitetssikringssystemet 
• Utrede et opplegg for veilederopplæring 
• Utarbeide nytt opplegg for doktorgradsvitnemål og diploma supplement 
• Utrede prosedyrer for ansettelser og opptak i en prosess 

Utvalget uttrykte tilfredshet med fremdriften i arbeidet og tok saken til orientering. 

FU 19/15 Framework for the Internationalisation of Doctoral Education (FRINDOC)  
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.  

Seniorrådgiver Espen Dahle orienterte og presenterte FRINDOCs 
selvevalueringsverktøy til bruk for strategisk planlegging.  

Verktøyet bør brukes i forkant av strategiutviklingsprosesser og i utvikling av 
handlingsplaner, og er mest relevant på fakultetsnivå. I forbindelse med utviklingen 
av ny handlingsplan for forskerutdanningen ved UiB kan Frindoc brukes av ph.d.-
koordinatorforumet til å lage en analyse av hvordan de ulike fakultetene gjør det i 
forhold til hverandre på FRINDOCs ulike dimensjoner. Dette kan også gjøres for UiB 
som institusjon. 

Utvalget tok saken til orientering. 

 

FU 20/15 UiB Strategi. 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Prorektor orienterte. 

Strategien i er nå vedtatt av Universitetsstyret (UST). 

Handlingsplaner skal utvikles bl.a. for tverrfaglighet, forskerutdanning, 
internasjonalisering og infrastruktur. Forskningsutvalget vil i sitt første møte på 
nyåret starte drøfting av spørsmålet om handlingsplaner.  

 

FU 21/15 Endringer i Kvoteordningen  - orientering 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Orienterings sak b). ble tatt med under dette 
punktet sammen med en orientering om Regjerings tilleggsproposisjon.  

I budsjettproposisjonen for 2016 for Kunnskapsdepartementet foreslår Regjeringen  
å avvikle Kvoteordningen, et finansieringsprogram for studenter fra utviklingsland, 
land på Vest-Balkan, i Aust-Europa og i Sentral-Asia Aust-Europa og i Sentral-Asia, 
og det i stedet skal etableres et nytt partnerskapsprogram med institusjoner i 
utviklingsland. UiB har fremmet bl.a. følgende synspunkt i denne saken: 

•Universitetet i Bergen ser positivt på Kunnskapsdepartementets forslag om 
at etableres et nytt nasjonalt partnerskapsprogram for samarbeid med 
utviklingsland 
•Midlene kan imidlertid konsentreres til bruk ved institusjonene som bruker 
dem på en strategisk måte og som har gode erfaringer med ordningen. 
•Partnerskapsprogrammet må legge til rette for at det bygges opp gode og 
relevante utdanningsprogrammer av høy faglig kvalitet, fortrinnsvis Master 
og PhD.  

 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_notat_fu-sak_frindoc_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5010_frindoc_principles_practice.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5050_strategi_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5051_hav_-_liv_-_samfunn_2016_-_2022.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_notat_-_kvoteordningen_0.pdf
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Orienteringssak b) 

Regjeringen har lagt frem en ny Strategi for høyere utdannings- og 
forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016–
2020), hvis formål bl.a. er å tydeliggjøre overordnede prioriteringer for høyere 
utdannings- og forskningssamarbeid med strategilandene.  

Tilleggsproposisjonen 

På grunn av et økt antall asylankomster Regjeringen fremmet en tilleggsproposisjon 
med kutt i sitt opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2016. Kuttene medfører en 
reduksjon i FoU-bevilgningene som samlet er i størrelsesorden 300 mill. kr. 
Endringene gjelder betydelige reduksjoner i poster på Utenriksdepartementets 
budsjett som delvis går til å finansiere FoU, faseforskyvning i utbetalinger til nytt 
forskningsfartøy og økt generelt kutt fra 0,5 til 0,6, prosent som ledd i regjeringens 
effektiviserings- og avbyråkratiseringspolitikk. Når en tar hensyn til disse 
endringene vil realveksten i FoU-bevilgningene i 2016 bli om lag 3,1 prosent og 
BNP-andelen vil utgjøre 1,00 prosent (NIFU-rapport 35 2015) 

Universitetsledelsen arbeider aktivt overfor arbeider overfor Regjering 
Departement og Storting med sikte på å frembringe 1) en oversikt over hvordan 
kuttene vil bli fordelt, indirekte og direkte på våre forskingsmiljøer og 2) fremme 
synspunkter med særlig sikte på unngå uheldige og skadelige langtidsvirkninger av 
kuttene. Stortingsbehandlingen blir ikke avsluttet før i begynnelsen av desember. 

Utvalget vil bli nærmere orientert i møtet 10 desember. 

FU 22/15 Forslag til møteplan for 2016 
Vedlegg var utsendt med sakslisten.  

 

 
IV. Orienteringer 

 
 

a. UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 
Vedlegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte 

b. Panorama. 
Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, 
Russland og Sør-Afrika (2016–2020). Orientering ble gitt under sak 21/15. 

c.  European Universities’ response to the refugee crisis 
Uttalelse fra European University Association var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver 
Bjørn Einar Aas orienterte 

d. Forslag til Senter for grunnforskning for 2018/19 
Vedlegg var utsendt med sakslisten 

Eventuelt  
Ingen saker. 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6050_moteplan_forskningsutvalget_2016.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7010_uhr_h2020.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7020_panorama_strategi_nett.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7020_eua_refugee_crisis.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7030_forslag_til_cas_18-19_2.pdf

