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Referat - utkast 

Medlemmer tilstede: Margareth Hagen, Anne Marit Blokhus, Anne Marie Frøseth, Marit Bakke, 

Ragnhild Louise Muriaas, Karsten Specht, Aino Hosia, Eirik Bratland, Andreas Trohjell, Jørgen 

Sejersted, Anne-Helen Mydland 

Forfall: Anne Beate Maurseth, Gro Mjeldheim Sandal, Andreas Trohjell 

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Bjug Bøyum, Espen Dahle. 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent 

II. Referat fra møte 15. februar 

Referatet ble godkjent  

III. Saker 

FU 9/19 Forskning av høy kvalitet ved UiB 

Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.  

Universitetsstyresak ak 6/19 om status for forskning ved UiB i lys av strategiens 

målsetninger om å utvikle verdensledende fagmiljøer i verdensklasse og flere 

fagmiljøer av høy internasjonal standard, og å øke gjennomslaget i eksternt 

finansiert forskning, ble lagt frem for utvalget til orientering. 

Prodekanene og utvalgets øvrige medlemmer fremmet innspill til tematikker, 
problemstillinger, saksområder og andre forhold som vil bli tatt med i 
utarbeidelsen av nye analyser og omtale i en fremtidig styresak om forskning av 
høy kvalitet for UiB.  
 

FU 10/19 Kartlegging av forskningsadministrativ støtte, incentiver og mobiliseringstiltak 

for deltakelse i eksternt finansiert forskning 

Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Saken ble lagt frem for utvalget til 

orientering drøfting.  

Utvalget uttrykte interesse for de fremlagte data, og enkelte fakultet, deriblant 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, orienterte om virkemidlene som er 

tatt i bruk i de aktuelle satsingene. Alle fakultetet påpekte nødvendigheten av og 

behovet for et effektivt og målrettet støtteapparat.   

FU 11/19 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet – finansieringskilder utenom EU og NFR 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. 
Saken ble lagt frem for utvalget til drøfting. Utvalget pekte på at 
oppdragsfinansiert forskning er forskningsrelevant. Utvalget ba videre om en 
redegjørelse om hvilken innvirkning midlene fra Trond Mohn stiftelsen (TMS) og 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_forskning_av_hoy_kvalitet_ved_uib.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4001_forskningskvalitet_ust_6-19.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_kartlegging_av_ressurser_til_boa-1.pdf


har hatt på forskning ved UiB. Midlene er godt mottatt i fagmiljøene fordi 
midlene støtter prosjekter og forskning som ellers ikke hadde eksistert. 

Orientering Momentum. Utlysning 
Utlysningen var utsendt med sakslisten og gjelder UiB-ansatte personer i 
kategoriene førsteamanuensis og post doc. Utvalget understreket at disse 
stillingene vurderes i lys av krav om vitenskapelige kvalifikasjoner. 
Forskerstillinger har et normalt et annet vurderingsgrunnlag. Det var enighet i 
utvalget om at utlysningen kunne åpnes for UiB-ansatte i stillingskategorien 
forskere.  

  

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2019 Bjørn Einar Aas 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6500_momentum_utlysning.pdf

