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

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Birgit Falch, Vibeke Irgan, Kristin Egset Kjøde, Bjørn Einar Aas. 

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

II. Referat fra møte 15. juni.  
Referatet ble godkjent.  

III. Saker 

FU 19/18 Prioriteringer i BOA-teamets søknadsarbeid 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. 
Leder av BOA-teamet (Bidrags og Oppdragsaktivitet), Vibeke Irgan, innledet og la særlig 
vekt på endringene som knytter seg til fremtidige søknader til NFR. På sikt vil det bli kun 
en årlig søknadsfrist til NFR. Tildelingskriteriene og prosedyrer for behandling av 
søknadene vil også bli endret. For UiB er det viktig å ligge i forkant og være godt 
forberedt seg på endringene.  
Fra den etterfølgende diskusjon kan følgende momenter nevnes:  

• BOA temaet er et tverrgående team, og det er nødvendig at de medvirker på de 
komplekse søknadene 

• BOA temaet gir god støtte, men det blir nødvendig å bygge opp kompetanse 
lokalt ved fakultetene 

• Små fakultet og fagmiljø må spesielt ivaretas i kompetanseutviklingen   
• UiB må prioritere og bygge i bredden 
• Prioriteringer må forankres i strategien 
• Hva må gjøres for å lykkes bedre i NFR? 

  
Det var enighet om at saken tas opp på neste møte i utvalget, mandag 17. september. 

FU 20/18 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved 
Universitetet i Bergen 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten samt vedlegg med forslag til  forskrift. 
Seniorrådgiver Kristin Egset Kjøde orienterte. Det fremlagt forslag er harmonisert med 
forslaget til forskrift for den reviderte vitenskapelige ph.d.  
Professor Anne-Helen Mydland ved Fakultetet for kunst, musikk og design takket for 
godt samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling i utarbeidelsen av forskrift. 
Opptaket og tilsetting av de første kandidatene vil være en nasjonal begivenhet. 
 
Det ble fremmet forslaget om ny formulering i § 11-3 Oppnevning av 
bedømmelseskomité. Endringen gikk ut på at flertallet av komiteens medlemmer skal 
være uten hovedstilling ved, og tilknytning til Universitetet i Bergen, og at komiteens 
leder skal normalt være ansatt ved fakultetet.  

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_prioritering_i_boa-teamets_soknadsarbeid.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_fu-sak_ph.d_kmd.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4001ph.d_kmd.pdf


 
Endelig forslag til endret formulering paragraf blir sendt utvalgets medlemmer for 
godkjenning på sirkulasjon. 
 

FU 21/18 Etatsstyring 2018. Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet.  
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med vedlegg. 
Prorektor Margareth Hagen innledet. KDs tilbakemelding er særlig viktig for UiBs 
forhold til NORCE. Open Access, redelighet og etikk er viktige temaer. Prodekanen ble 
bedt om å komme med innspill på temaer som kan legges frem drøfting i utvalget. 

Orienteringer 
 
a. Strukturendring NFR  

Muntlig orientering ble gitt under sak  FU 19/18. Se ovenfor. 

b. Evaluering av PES 
Muntlig orientering. Avdelingsdirektør Christen Soleim innledet om 
den  pågående av evaluering av NFRs ordning for prosjektetableringsstøtte (PES). 

 

Eventuelt 

Professor Anne Beate Maurseth hadde meldt inn en sak til eventuelt. I arbeidet med utarbeidelse av 
endelig forslag til forskrift for ph.d.-graden ved UiB, var det fra Det humanistiske fakultet kommet til 
uttrykt en forventning om at flere kommentarer som var fremmet i utvalgets behandling av saken i 
møte 24.05, burde ha vært med i høringsutkastet som var sendt til fakultetene. Saken ble berørt 
under behandling av sak FU 20/18 og følges opp ved Forskningsadministrativ avdeling   

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_fu_sak_etatsstyring_kd_2018_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5001_etatsstyring_kd_2018.pdf

