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I. Innkalling ble godkjent og sakslisten endre ved at sak FU 24/20 Ny periode for Panorama-
strategien ble behandlet som møtets første sak.  

II. Referat fra møte 6. mai ble godkjent.   

III. Saker  

FU 24/ 20 Ny periode for Panorama-strategien 
Saksforelegg, kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet samt Evalueringsrappport var 
utsendt med sakslisten. Viserektor Annelin Eriksen innledet til diskusjon. 

Hun la bla. vekt på at Panoramastrategien er den viktigste strategi for norske 
institusjoners internasjonale samarbeid og partnerskap med institusjoner i land utenfor 
Europa og viktig for Norges og UiBs globale samarbeid innen forskning og høyere 
utdanning. Det bør vurderes om det er andre land, utenfor Europa og Nord Amerika, 
bør inkluderes i strategien. UiB har globale samfunnsutfordringer som et 
satsingsområde, og to handlingsplaner som adresserer Panorama strategien spesielt: 
handlingsplan for samarbeid med Kinesiske FoU miljø, og handlingsplan for 
Nordområdene, «Nanseninitiativet», hvor bl.a. Russland, som er omfattet av Panorama, 
er geografisk viktig. 

For UiB er det positivt at bærekraft blir en tematisk innretning i Panoramastrategien. 
Det vil også være viktig å fremheve betydningen av samfunnsvitenskapelig og 
humanistisk kompetanse i arbeidet med Panorama strategien 

Utvalget ba om at Eriksen innledning ble formidlet i høringsbrevet som blir sendt 
fakultetene med svarfrist i august. 

 

FU 20/20 Åpen forskning 
Saksforelegg, og forslag til UiBs politikk for åpen vitenskap var utsendt med sakslisten.  

Prorektor Margareth Hagen innledet til diskusjon. Dekanene har gitt sin tilslutning til 
hovedtankene i dokumentet. Ansvaret for Åpen for vitenskap skal ligge til FU. Dekanene 
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bemerket at kunstnerisk utviklingsarbeid var oversett i dokumentet. Dette vil bli fulgt 
opp. 

Utvalget sluttet seg til hovedinndelingen i de enkel delene av Åpen vitenskap: 
publisering, innovasjon, lagring av forskningsdata, læringsressurser, Folkeforskning og 
IPR-politikk, men understreket behovet for grundige diskusjoner i det videre arbeidet 
forskning. KMD og Universitetsmuseet må innarbeides.  

Prorektor takket for mange gode innspill. Det bearbeidet versjon av dokumentet blir 
sendt utvalget med høringsfrist 14. Saken legges frem for Universitetsstyret i møtet 24. 
september. 
 

FU 21/20 
ERC 
Avdelingsdirektør Benedicte Løseth innledet. Hennes presentasjon kan leses her.  
ERC-prosessen for UiB er forankret i Forskningsutvalget. Alle fakultetet meldt inn sine 
interne måltall for antall ERC-søknader. Forsknings- og innovasjonsavdelingen støtter 
arbeidet i fagmiljøene og tar gjerne en tettere dialog med fakultetene. 
ERC behandles også opp som sak på neste møtet i utvalget. 

FU 22/20 
Momentum 
Saksforelegg, Evaluation Report, Seminar outline var utsendt med sakslisten. 
Seniorrådgiver Katie Anders innledet. Utvalget bemerket at det gjøres en god jobb med 
Momentum og at det er tatt gode og tydelige grep i organiseringen av programmet.  
Utvalget tok saken til orientering. 

FU 23/20 
Kandidatundersøkelsen 2019 
Saksforelegg, og vedlegg var utsendt med sakslisten.  

Seniorrådgiver Marie Eide innledet. Hennes presentasjon kan leses her. Utvalget takket 
for presentasjonen. Trendene er interessante. Prorektor minnet om at tilbakemeldingen 
fra KD var at det var forbedringspotensial i andelen som fullfører innen 6 år. 

  

O-sak 7/20 
Norhed II 

Seniorrådgiver Bjørn Einar Aas orienterte muntlig. Ved UiB arbeides det med over 30 
søknader til NORHED II, et program for samarbeid om kapasitetsutvikling ved 
institusjoner i det globale sør, finansiert av NORAD. Søknadsfrist 26. juni. 

O-sak 8/20 
KSP – Kompetanse og samarbeidsprosjekt 

Seniorrådgiver Vibeke Irgan orienterte muntlig om Forskningsrådet utlysning av 
Kompetanse og samarbeidsprosjekt. Formålet er å utvikle ny kunnskap og bygge 
forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige 
samfunnsutfordringer. Søknadstypen forutsetter samarbeid mellom forskningsmiljøer 
og relevante aktører utenfor forskningssektoren. 

Eventuelt Ingen saker. 
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