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Referat - utkast 

Medlemmer tilstede: Margareth Hagen, Anne Beate Maurseth, Anne Marit Blokhus, Anne Marie 
Frøseth, Marit Bakke, Ragnhild Louise Muriaas, Gro Mjeldheim Sandal, Anne-Helen Mydland Aino 
Hosia, Eirik Bratland, Andreas Trohjell  

Forfall: Marit Bakke, Roland Jonsson 

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Vibeke Irgan, Corina Guder, 
Kristin Bakken, Even Sørland. 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

II. Referat fra møte 14. mars 
Referatet ble godkjent  

III. Saker 

FU 12/19 Kartlegging og analyse av internasjonale nettverk 
Seniorrådgiver Kristin Bakken orienterte om den pågående kartleggingen og 
gjennomgang av internasjonale avtaler, nettverk og aktiviteter som UiB som institusjon 
har forpliktet seg til. Kartleggingen vil gi universitetsledelsen et grunnlag for å fatte 
beslutninger om UiBs framtidige internasjonale engasjement på institusjonsnivå. Bakken 
presentasjon er tilgjengelig her. 

Utvalget takket for prisverdig orientering om et viktig tema. I diskusjonen ble det påpekt 
at det er avgjørende at UiB vurderer hva man ønsker å oppnå med deltagelse i nettverk 
og hvilke forventninger det er realistisk å ha til slik deltakelse. Det ble stil spørsmål om 
det var mulig å estimere kostnadene ved nettverksdeltakelse og om begrunnelsene som 
lå til grunn for medlemskapene, fortsatt er gyldige.  

Saken vil bli lagt frem for utvalget på et senere tidspunkt.  

FU 13/19 Charter & Code – utkast til tiltak. 
Saksforelegg var sendt ut med sakslisten. Seniorrådgiver Even Sørland orienterte. 
 Charter & Code er betegnelsen på de to EU-erklæringene «Den europeiske erklæringen 
om forskere» og «Adferdsregler for rekruttering av forskere» Erklæringene inneholder 
generelle prinsipper om roller, ansvar og rettigheter for forskere, deres arbeidsgivere og 
finansieringskilder. Charter and Code retter seg mot alle forskere uavhengig av 
forskningsfelt og sektor de arbeider innenfor, hvilket ansettelsesforhold de har og hvor 
de er i karrieren. 
 
I diskusjonen ble det påpekt at det er ønskelig med en tydeligere presisering av å ha 
mangfold i rekrutteringen. Mangfold skaper variasjon og kvalitet. Synspunktet ble tatt 

https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/presentasjon_fu_bakken_versjon_3mai.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_charter_code_-_utkast_til_tiltak.pdf


med videre i prosessen. UiBs arbeidet med Charter & Code ble vurdert som nyttig, 
spennende og fornuftig.  

FU 14/19 COFUND 
Saksforelegg var utsendte med sakslisten. Seniorrådgiver Corina Guder orienterte. 
COFUND en medfinansiering fra EU til nye eller eksisterende ph.d. eller 
postdoktorprogram ved institusjonen som har ambisjoner om å bygge eller 
videreutvikle excellence i karriereutvikling og mobilitet 

FU 15/19 Spørsmål om akademisk frihet - Den nasjonale forskningsetiske komité for 
naturvitenskap og teknologi 
Saksforelegg og vedlegg var utsendte med sakslisten. UiB har mottatt en forespørsel fra 
NENT Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, om 
akademisk frihet. NENT er en rådgivende instans for forskningsetiske spørsmål for å 
bidra til å avklare hvilke forskningsetiske normer som er relevante, og veilede forskere 
og forskningsinstitusjoner i de forskningsetiske spørsmålene saken reiser. Utvalget 
drøftet henvendelsen men gikk ikke inn i en vurdering av de konkrete spørsmål som var 
reist av NENT. 

FU 16/19 Åpen tilgang til forskningsartikler – deponering 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Regjeringen lanserte Nasjonale mål og 
retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler i august 2017. Målet er at alle 
norske vitenskapelige artikler som er finansiert av offentlige midler skal være åpent 
tilgjengelige innen 2024. Retningslinjene er i tråd med de kravene som blir stilt av 
Forskningsrådet og EU gjennom Horisont 2020. I Norge blir forfattere oppfordret om å 
deponere sine artikler i vitenarkiv gjennom å laste opp fulltekst i Cristin. Utvalget 
understreket behovet for god informasjon til forskerne og at det må bli teknikk 
ukomplisert å last opp forskningsartikler til deponering 

FU-17/19 Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk - pedagogisk kompetanse –Orientering 
Saksforelegg og vedlegg  var sendt ut med sakslisten. Seniorrådgiver Lise Gundersen 
orienterte. Kunnskapsdepartementet har i brev av 14.09.2018 gitt melding om 
endringer i forskrift om ansettelse og opprykk. Det ble påpekt at saken ikke var ferdig 
behandlet på alle fakultet. Saken legges frem for utvalget til ny behandling på møtet 5. 
juni.  

FU 18/19 EuroScienceOpenForum 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Prorektor ønsket at UiB skal markere seg på 
konferansen EuroScienceOpenForum en av de største og viktigste 
vitenskapskonferanser i Europa og ønsker innspill til tema og prosess 

 

Møtet ble hevet kl. 16:45 

 

 

 

24.05.2019 Bjørn Einar Aas 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_fu_sak_cofund_2_mai.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_akademisk_frihet.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5010_sporsmal_angaende_akademisk_frihet_fra_nent.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_apen_tilgang_til_forskningsartikler_-_deponering.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_endringer_i_forskrift_om_ansettelse_0.pdf

