
Universitetets forskningsutvalg 
Møte 15. mars 2016 
1230-1500 
Kollegierommet, 
Muséplass 1 

Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Einar Thomassen, Berte-Elen Konow, Anne 
Marit Blokhus, Eyvind Rødahl, Inger Hilde Nordhus, Nils Gunnar Songstad, Hilde M. Engjom, Sæbjørg 
Walaker Nordeide, Tone Lund-Olsen, Susanne Mikki, Jin Sigve Mæland, Sindre Dueland, Sigmund Løland 
Torpe 
 
Møtte gjorde også : Robert Bjerknes  
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Espen Dahle 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 

II. Protokoll fra møte 28. januar  
Protokollen ble godkjent 
 

III. SAKER 

FU 4/16 
Utarbeidelse av handlingsplan for UiBs deltakelse i EUs rammeprogram for forskning, 
utvikling og innovasjon 
Saksforelegg og vedlegg (bakgrunnsdokument) var utsendt med sakslisten.  
Utvalgets behandling var en del av utarbeidelsen av handlingslingsplanen. Utkastet var i 
tillegg til utvalget er også sendt for innspill og kommentar til en referanse gruppe som 
har bestått av Matthias Kaiser (HF), Roland Jonsson (MOF) og Håvard Haarstad (SV). De 
var alle medlemmer av den rektoroppnevnte mobiliseringsgruppen (Task Force) for 
H2020. I tillegg vil det innløpe kommentarer fra de sentraladministrative avdelinger som 
har et særlig ansvar for støtteapparatet. Utkast til handlingsplan skal også legges frem for 
dekanene. Sammen med kommentar og innspill fra Forskningsutvalget vil dette inngå i 
det videre arbeid med planen frem til behandling i Universitetsstyret 28.april. Utvalget 
gjorde følgende vedtak: 

 
Forskningsutvalget slutter seg til det fremlagte utkast til Handlingsplan for styrket 
deltagelse i EUs rammeprogram for forskning, utvikling og innovasjon 2016-2022, 
med de innspill som fremkom i møtet 

FU 5/16 
Handlingsplaner for oppfølging UiBs strategi 
Saken ble lagt frem til orientering og drøfting. Saksforelegg og vedlegg var utsendt med 
sakslisten. Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte. Handlingsplanene står sentralt i 
oppfølging av strategien og setter konkrete mål for virksomheten. Oppfølgingsarbeidet 
vil inngå som en del av årshjulet og omfatter bl.a. meldingene om forskning og 
forskerutdanning som begge er gjenstand for behandling i Forskningsutvalget. Tre av 
handlingsplanene er knyttet til Forskningsutvalgets mandat og saksfelt og vil derfor bli 
lagt frem for utvalget i forkant av endelig behandling i Universitetsstyret. Dette gjelder 
handlingsplanene for styrket deltagelse i EUs rammeprogram forskning, utvikling og 
innovasjon, samt handlingsplanen for internasjonalisering og for forskerutdanning. 

FU 5/16 UiBs hovedsatsingsområder: marin forskning, utviklingsforskning, klimaforskning 
Saken ble lagt frem til orientering og drøfting. Saksforelegg og vedlegg var utsendt med 
sakslisten. Vise-rektor Robert Bjerknes orienterte. Hovedsatsingene er knyttet til 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_fu_sak_h-plan_eus_rammeprogram_0.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4001_fu_sak_h-plan_h2020_grunnlag_februar_2016.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_fu_sak_oppfolging_av_strategi.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5001_fu_sak_oppfolging_av_strategi-vedlegg.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_fu_sak_hovedsatsinger.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6001_fu_sak_hovedsatsinger_-vedlegg.pdf
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fremskutte og prioritert områder i UiBs virksomhet. Universitetsledelsen har i 
oppfølgingen av strategien hatt en aktiv dialog med fakultetene for å klargjøre rammer 
for organisering av universitetets strategiske satsinger og har utarbeidet prinsipper for 
organisering av UiBs tverrfaglige satsinger. Styret har besluttet å legge ansvaret for 
satsingsområdet «Globale samfunnsutfordringer» til Det medisinsk- odontologiske 
fakultet og for marine satsinger til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  

FU 7/16 UNESCO-stilling ved UiB 
Saken ble lagt frem til orientering og drøfting. Saksforelegg og to vedlegg (1, 2) var 
utsendt med sakslisten. Prorektor orienterte. Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt en 
UNESCO Chair, et professorat om mennesket, landskapet og livsmiljøet. Stillingen er 
under utlysning og vil bli lagt til Senter for vitenskapsteori (SVT). Stillingen vil bli besatt i 
løpet av vårsemesteret. Sentralt i arbeidsfeltet for en UNESCO chair i Bergen står 
UNESCOs biosfæreprogram “Man & the Biosphere” (MAB-programmet 1971), som 
handler om bærekraftig bruk av naturressurser og landskap og om framtidsperspektivet 
for mennesket og livsmiljøet.  UNESCO-professoratet ved Universitetet i Bergen vil 
omfatte en hovedstilling – “chair holder” – og mulighet for å kople inn delstillinger fra 
flere fakultet, og blir en del av UNESCOs internasjonale nettverk UNITWIN, som omfatter 
nærmere 800 professorater ved universiteter over hele verden, fordelt på en lang rekke 
tema. Arbeidsformen legger vekt på tverrfaglige nettverk som gir ny innsikt og ny 
kunnskap.  

 
IV. Orienteringer 

 

a. 
NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi 
Lenke til utredningen fulgte med sakslisten. Prorektor orienterte. Deler av 
produktivitetskommisjonen kan bli realpolitikk som kan skaper nye mulighetsrom for 
breddeuniversitetene.  

b. 
UHR-rapport. Kostnader nærings-phd. 
Lenke til UHR-rapport var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Heidi Espedal orienterte. Det 
nye rammeverket ble positivt mottatt. 

c.  
Høring - Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering 
Avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte. UiBs høringsuttale lse fulgte som vedlegg til 
sakslisten 

d. 
Program for forskertalenter 
Seniorrådgiver Espen Dahle orienterte. Saken ble utredet i Organisasjonsutviklingsprosjektet 
(OU¤). Meningen er å utvikle et talentutviklingstiltak for PhD-er, som vil kunne gi flere ERC 
Startings Grants. Saken er under utredning og vil senere bli lagt frem for utvalget.  

 

e.  
Orienteringer fra vise-rektor for internasjonale saker 
- Alumni treff ble holdt i Khartoum i februar. Hele 60 UiB-alumni møtte til arrangementet 
- UiB var godt representert på SIUs nasjonale internasjonaliseringskonferanse i Stavanger. 
- Science Week blir arrangert i Sør-Afrika høst 2016, i Pretoria eller Cape Town. 

 
Eventuelt  
Ingen saker. 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_fu_sak_unesco-chair.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7001_unesco-avtale.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7002_unesco-utlysning.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-3/id2474809/?ch=1&q=%20-%20?ch=1&q=&_t_dtq=true&_suid=1456910682104028784463669340626
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uhr_rapport_kostnader_naerings-phd.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9020horing-_evaluering_av_virkemidelapparatet_for_kommersialisering.pdf

