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Universitetets forskningsutvalg  
Møte 6-7 oktober 
Bekkjarvik Gjestgiveri 

Referat 

Til stede: Annelin Eriksen, Gottfried Greve, Pär Ola Sandin, Øyvind Frette, Marit Bakke, Siri 
Gloppen, Ragna Aarli, Karsten Specht, Jostein Gundersen, Aino Hosia, Stefan Drechsler, 
Sigurd Meklenborg Salvesen  
 
Fra Administrasjonen: Benedicte Løseth, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Vibeke Irgan, Bjug 
Bøyum 
 

Saker 

I. Innkalling og saksliste ble godkjent 
II. Referat:   FU-møte 23. juni 2021. referatet var utsendt til orientering  

FU- møte 1. september. Referat ble godkjent 

III. Saker  

 
Sak 6. oktober kl. 17:450 -18:00 

FU 35/21 Evaluering av UiBs satsingsområder  
Saken ble behandlet etter avslutning av Forskningspolitisk seminar 6. oktober 
Viserektor Gottfried Greve innledet og redegjorde for premisser for evalueringen. 
Det legges opp til å mest mulig klart før strategiarbeidet som skal starte opp i 2022. 
 
Møtet hevet kl. 18:00 

 Saker 7. oktober kl. 08:00 - 10:30 
Marit Bakke deltok på link fra Bergen. 
 

FU 36/21 Forskningsrådets porteføljeplaner 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Vibeke Irgan innledet. 
Presentasjon kan lese her. orienterte om prosess mot fakultetene på kartlegging av 
interessenter i forskningsrådets porteføljeplaner. Utvalget ga innspill til hvilke 
fakultet eller enheter som burde ha hovedansvar for å koordinere innspill den 
enkelte porteføljeplanen: 
 

Muliggjørende teknologier: FIA 
Landbasert mat, miljø og bioressurser: MN 
Petroleum: MN 
Hav:  MN 
Energi, transport og lavutslipp: MN 
Klima og polarforskning:  FIA 
Global utvikling og internasjonale relasjoner: MED/Global-direktør 
Helse: MED 
Demokrati, styring og fornyelse: Juss 
Utdanning og kompetanse Psykologi/HF 
Velferd, kultur og samfunn FIA 
Samisk HF 

https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/horisonteuropa_fu_071021_bif.pdf
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FU 37/21 Horisont Europa 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Viserektor Annelin Eriksen og 
Seniorrådgiver Birgit Falch innledet. Presentasjonen kan leses her.  
UIB vil utvikle flere tilbud til forskere og fagmiljø for å sikre en bottom-up-prosess og 
god dialog, og målrettet informasjon. Det vil være aktuelt å arrangere kurs for 
vitenskapelig ansatte, UiB vil utvikle spesielle søkeverktøy for pilar 2/3 og kobling 
mellom calls og forskere. Mobilisering for ERC vil fortsette. Brüssel-kontoret kan 
brukes aktivt. 
UiB vil fortsatt legge til rette for mobilisering til ERC. Utvalget pekte på behovet for 
gode administrative støtteordninger som kan lette arbeidsbyrden for forskernes 
arbeid med søknader til EU. For det vider arbeid er det viktig å kartlegge hvilke 
virkemidler som virker best og hvilke erfaringer som er gjort. Forventninger til roller 
og ressurser mellom sentralt nivå og fakultetene bør avklares. Påvirkning i Brüssel er 
mulig og viktig. Det er behov for å matche forskere og calls på tidlig stadium i 
prosessene. 

FU 38/ 21 Årshjul 2021- 2022 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Benedicte Løseth og 
Seniorrådgiver Bjørn Einar Aas orienterte.  ERC vil følges tett sammen med i 
tilknytning til Horisont Europa. Utvalget pekte på saker om karriereutvikling, (FERD), 
NOKUT-tilsyn, strategi og forskningspolitikk som aktuelle temaer.  
Oppdatert årshjul med oversikt vil jevnlig bli lagt frem for utvalget.  

 
FU 39/ 21 UiB Fram. 

Avdelingsdirektør Benedicte Løseth orienterte. Hennes presentasjon er tilgjengelig 
her. Oppfølging er igangsatt, og det er etablert et prosjektteam- Tverrfaglighet er et 
av temaene som bli behandlet av utvalget i løpet av 2022. Temaer som ble nevnt av 
utvalget: sammenhengende tid til forskning, grad av frikjøp som kan ta tid fra 
forskningen, omfordeling av undervisning til master. Pilotinstitutter må representere 
bredde.  
 

 Utvalgets halvtime 
Saker som kan drøftes i utvalget: 

• Hvordan rekruttere til større mangfold, særlig blant studenter? 
• Kjønnsfordeling skifter fra Ph.d. til Postdoc, forskjell øker i hierarkiet 
• For høy kvinneandel på lavere nivå i profesjonsstudier? 
• Klasse også relevant for mangfold 
• Invitere Genderact til FU i desember 

Møtet hevet kl. 10:30 

 

https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/horisonteuropa_fu_071021_bif.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uib_fram_-_fu_07.10.21.pdf

