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Protokoll 
 
Til stede: Anne Lise Fimreite, Anne Christine Johannessen, Inger Hilde Nordhus, Annelin 
Eriksen, Håvard Hårstad, Berte-Elen R. Konow, Lise Øvreås, Einar Thomassen, Gülen Arslan 
Lied, Mikkel Andreas Eriksen, Håvard Øritsland Eggestøl, Erling Sand, Henrik von Achen (fra 
kl. 0930), Roger Strand (SVT), Dag Rune Olsen (sak 21/13), Edvard Hviding,  
 
Fra administrasjonen: Heidi Espedal, Bjørn Einar Aas, Emmanuel Babatunde, Sumathi 
Subramaniam, Inger Gjesdahl, Jan Petter Myklebust, 
 
Observatører: Heidi Fuglesang, Anne Fjellbirkeland, Hege Høyland, Ellen Ingeborg Hætta, 
Berit Øksnevad-Gundersen, Mia Kolbjørnsen, 
 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Prorektor ønsket velkommen til møtet. Sakslisten ble godkjent 
 

II. SAKER 
 

FU 21/13 Horisont 2020. UiBs ambisjoner og mål 
 
Rektor Dag Rune Olsen innledet og pekte på at det er politisk ønske fra 
Regjeringen om å ha åpne konkurransearenaer fordi det bringer frem den beste 
kvaliteten  
 
Norges kontingent til EU øker fordi vi har vekst i vårt bruttonasjonalprodukt. 
Norges bidrag til H2020 øker og det er et ønske om å få betydelige mer tilbake 
til våre egne miljøer enn tilfellet er i dag. Vi skal bidra med søknader av høy 
kvalitet.  
 
Det er avgjørende at fagmiljøene støttes av Forskningsadministrativ avdeling. 
Hovedutfordringene er: 1) å identifisere de gode ideene, 2) Motivere forskerne 
3) Støtte opp om prosessene.  
 
Det forventes at ledelsen ved fakultetene går aktivt i miljøene og at prosessen 
er forankret i ledelseslinjen, samt at det utvikles et godt samarbeid med 
Forskningsadministrativ avdeling. Fra sentralt hold vil det bli opprette en Task 
Force med medlemmer som har erfaring fra, og suksess med, søknadsskriving 
og prosjektarbeid.  
 
Forskningsadministrativ avdeling vil koordinere arbeidet. 
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FU 22/13 Erfaringer med FP7 
Professor Edvard Hviding, institutt for sosialantropologi, innledet ved å fortelle 
om sine erfaringer med EU-finansiering til det flerfaglige prosjektet ECOPAS, 
European Consortium for Pacific Studies. Det er finansiert fra FP7.  
 
Stillehavsregionen, som har en stor bredde av ulike systemer med særegne 
koder, kulturer og former for samhandling. Faglig sett dreier det seg om 
nysgjerrighetsrevet forskning som er rettet inn mot å finne ut av den regionale 
variasjonen i de involverte fagfelt.  
 
I forholdet til FP7-finansieringens betingelser har det vært avgjørende for 
Hvidings forskningsgruppe å skape rom for et prosjekt som kombinerer dype 
grunnforskningstema med utlysningens krav til samfunns- og policyrelevans, 
samt tverrfaglighet. ECOPAS la opp til en eksplorativ tilnærming under 
overskriften «Climate change uncertanties: Policy-making for the Pacific front».  
 
Fra fase 1 gikk man over til en fase 2 med innretning mot  H2020. Som alltid er 
det viktig å bli kjent med den sosiale og politiske dynamikken rundt utviklingen 
av utlysninger og programtekster. Kler man av formuleringene og trenger 
igjennom det kompliserte språket i utlysningene, kan man identifisere et 
grunnlag for å utvikle og søke om prosjekter som faktisk befordrer 
videreutvikling av grunnforskning.  
 
Professor Hviding oppmuntret miljøer ved UiB til å påta seg koordinatorrollen. 
Rammeprogrammene har en fornyelseskraft i forskningen som kan være 
meningsfull, og den daglige virkelighet kan være interessant. 
  

FU 23/13 Horisont 2020 ved UiB. Opplegg for søknadsrundene 
Innledninger v/ Jan Petter Myklebust og Emmanuel Babatunde.  
Myklebust orienterte om erfaringene fra tidligere rammeprogram. UiB har vært 
i front siden 1994 og forskerne var tidlig ute med store søknader som også ble 
koordinert fra Bergen. De første utlysningene i H2020 kommer 11. desember. 
Utlysning av ERC starting Grant kommer i mars 2014, for ERC Advanced Grant 
høsten 2014. 
 
Babatunde orienterte om utlysningen av interne posisjoneringsmidler for 
igangsetting av arbeidet med H2020. Han la vekt på at midlene skal brukes til å 
komme i forkant av EU-programmene slik at man er i startgropen når 
utlysningene kommer. Ordinære PES-midler kommer på nyåret 2014 
 

FU 24/13 Budsjettprosedyrer for søknader til Horisont 2020 
Fungerende avdelingsdirektør Heidi A. Espedal orienterte. 
Forskningsadministrativ avdeling er, i samarbeid med BOA-gruppen ved 
Økonomiavdelingen, i gang med å klargjøre hva sentralavdelingene kan bidra 
med i søknadsprosessene.  
 
Forskningsadministrativ avdeling og BOA-gruppen vil ha en siste gjennomgang 
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av H2020 søknader for å kvalitetssikre budsjettene. Dette vil gjelde alle typer 
søknader, uavhengig av om UiB skal være med som partner eller koordinator. 
 
Forskningsadministrativ avdeling og BOA-gruppen tilbyr ekstra støtte til 
søknader der UiB skal være koordinator.  
 
 

FU 25/13 Møteplan for 2014 
 
Utvalget vedtok følgende møteplan for 2014 
 
Torsdag 6. februar   1300 – 1530 
Torsdag 27. mars   1300 – 1530 
Torsdag 15. mai   1300 – 1530 
Torsdag 4. september  1300 – 1530 
Torsdag 6. november  1300 – 1530 
Torsdag 11.desember  1300 – 1530 
 

  
 

III.  Orienteringer 
a) Infrastruktur 

UiB tildelt NOK 149,3 millioner fra Infrastruktur-programmet. Innstilling til 
fordeling og pressemelding fra NFR ble delt ut i møtet. 

b) NOKUT-evaluering av forskerutdanningen. 
Muntlig orientering 

c) Regjeringens politiske plattform for forskning og høyere utdanning 
Vedlegg 

d) Midtveisevaluering av nasjonale forskerskoler 
Vedlegg 

  
 Eventuelt 

 


