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Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Oddrun Samdal, Einar Thomassen, Inger Hilde Nordhus, Knute 
Helland, Robert Bjerknes, Berte-Elen R. Konow, Lise Øvreås, Tone Bjørndal, Håvard Øritsland 
Eggestøl, Henrik von Achen. 
 
Fra Forskningsadministrativ avdeling: Heidi A. Espedal, Bjørn Einar Aas, Anne Beate Maurseth,  
 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 
 

II. Protokoll fra møte 6. februar 2014 
Protokollen ble godkjent. 

III. SAKER 
 

FU 6/14 Sikker lagring av og tilgang til forskningsdata ved UiB 
 
Fungerende avdelingsdirektør Heidi A. Espedal og sjefingeniør Sidsel Storebø 
orienterte. En arbeidsgruppe for sikker lagring av og tilgang til forskningsdata ved 
UiB ble oppnevnt av rektor og ledet av professor Rolv Terje Lie. Gruppens mandat 
omfattet bl.a. å utrede og anbefale løsninger for sikker lagring av og tilgang til 
sensitive persondata, samt anbefale tiltak for å forbedre lagrings‐ og 
tilgangssituasjon. 
 
Utvalget har vurdert løsninger for oppbevaring og behandling av forskningsdata ved 
UiB og har identifisert konkrete tiltak som vil styrke sikkerhet og samtidig ivareta 
brukervennlighet for forskningsdata ved institusjonen. Utvalget foreslår bl.a. 
følgende tiltak: 
 • Det utvikles en egen forskningsserverløsning med to-faktor autentisering 
  av brukerne for prosjekter som i hovedsak er UiB‐interne og som  
  behandler sensitive persondata 

o  Forskningsserveren må ha regnekraft og programvare som kan 
 dekke de fleste behov for behandling av forskningsdata 

o  Forskningsserveren må administreres slik at uvedkommende ikke får 
 tilgang og at data ikke kommer på avveie 

For store nasjonale prosjekt anbefales det å kjøpe tjenester av UiO, hvor det er 
tilgang til tungregneressurser i datalagringssystemet. 
Behovet for sikker datalagring må kartlegges, samt at det må utvikles rutiner, 
prosedyrer og prosesser.    

 
Utvalget berømmet arbeidsgruppen for vel utført arbeid, og pekte på at behovet for 
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sikker lagring og tilgang til forskningsdata er data knytter seg til forskningsmiljøer 
ved samtlige fakultet.  

FU 7/14 Internasjonal sampublisering ved UiB 
 
Susanne Mikki og Dag W. Aksnes fra Universitetsbiblioteket innledet. Internasjonalt 
samforfatterskap har økt, og litt over halvparten av publikasjoner er internasjonalt 
samforfattet. Det er imidlertid store forskjeller mellom disiplinene. Presentasjonen 
følger vedlagt. 
 

FU 8/14 Oppfølging av NOKUT evaluering 
 
Rådgiver Anne Beate Maurseth innledet. 
Systemet for kvalitetssikring ved Universitetet i Bergen ble i 2013 evaluert av 
NOKUT. Komiteens overordnede konklusjon var at «systemet for kvalitetssikring av 
utdanningen ved Universitetet i Bergen er tilfredsstillende, og [komiteen] anbefaler 
at det godkjennes». På bakgrunn av rapporten fra komiteen godtok NOKUTs styre 
UiBs kvalitetssystem på sitt styremøte 13.02.14. 
 
Utvalget gjorde følgende vedtak om oppfølging av NOKUTs evaluering:  
 

1. Forskningsutvalget tar NOKUT-evalueringen av kvalitetssystemet for 
forskerutdanningen ved UiB rapporten til etterretning  

2. Forskningsutvalget anbefaler at fakultetene utvikler tiltak som kan øke 
kapasiteten på veilederopplæringen. 

3. Forskningsutvalget slutter seg til ønsket om en mer ensartet praksis for 
fakultetenes administrative og faglige ansvar for forskerutdanningen, og 
anbefaler at alle fakultet har et representativt sammensatt utvalg for 
forskning og forskerutdanning, ledet av en prodekan eller visedekan og 
med mandat til å legge frem anbefalinger og forslag til tiltak for sin 
respektive fakultetsstyrer.  

 
FU 9/14 Fellesgrader 

 
Rådgiver Anne Beate Maurseth innledet.  
Forskningsadministrativ avdeling har etter initiativ fra prorektor tatt opp et arbeid 
for å bringe dagens praksis for inngåelse av fellesgrader og cotuteller ved UiB i 
bedre samsvar med gjeldene lovverk og nasjonale forskrifter. Saken ble lagt frem 
for Universitetets Forskningsutvalg 6. februar 2014 (FU 3/14). I tråd med FUs 
anbefaling sendes dokumentet nå på høring til fakultetene. Innspill fra fakultetene 
kan gi et godt grunnlag for å utarbeide retningslinjer, maler og rutinebeskrivelser 
for fellesgrader. Universitetsstyret behandler saken i løpet av 2014. 
 

FO 10/14 Framework for the Internationalisation of Doctoral Education - FRINDOC 
 
Rådgiver Anne Beate Maurseth innledet. 
 
Frindoc, er et Erasmus Mundus finansiert prosjekt som vil utvikle et online 
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selvevalueringsverktøy som gir institusjonene anledning til selv å vurdere sin praksis 
når det gjelder internasjonalisering av forskerutdanningen. UiB er med som partner 
i dette prosjektet. De øvrige er University of Hong Kong, Stellenbosch University, 
Imperial College London og University of Camerino.  
 

 
 
III.  Orienteringer 

a. H2020. 
Fungerende avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte. Vedlegg ble omdelt i møtet. 

b. Open Access budsjettpost.  
Orientering fra Universitetsbiblioteket var utsendt med sakslisten 

c. Strategiarbeidet. 
Prorektor Anne Lise Fimreite orienterte. Ledelsen legger opp til en åpen prosess. En 
henvendelse om innspill vil være klar for utsending rett over påske. En interaktiv 
web-side vil bli opprettet. Det vil bli lagt vekt på analyser av nå-situasjonen for UIB. 

 Ny finansiering av nasjonal e-infrastruktur.  
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 

 Forsker Grand Prix 2014.  
Vedlegg var utsendt med sakslisten. 

 


