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Universitetets forskningsutvalg  
Møte 1. september 
12:30 – 15:30  
Tårnsal, Universitetsmuseet 

Referat 

Til stede: Annelin Eriksen, Gottfried Greve. Ole Thommassen Hjortland (digitalt), Øyvind 
Frette, Marit Bakke, Siri Gloppen, Ragna Aarli, Karsten Specht, Ann-Helen Mydland, Aino 
Hosia, Stefan Drechsler, Aksel Haukom.  
 
Fra Administrasjonen: Benedicte Løseth, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Are Straume, Magnus 
Holtermann, Vibeke Irgan, Bjug Bøyum, Marie Eide, Ingar Myking 
 

Saker 

III. Saker  

 
Sak 

FU 27/21 Konstituering, sammensetning og mandat 
Saksforelegg og vedlegg med reglement for utvalget var utsendt med 
sakslisten. Seniorrågiver Bjørn Einar Aas ga en gjennomgang av utvalgets 
mandat og arbeidsområder. Presentasjonen er tilgjengelig her. 

Utvalget konstituerte seg med viserektor Annelin Eriksen som leder. 
Viserektor Gottfried Greve vil møte i utvalget. Viserektor Greve har et 
spesielt ansvar for saker knyttet til forskerutdanning, og vil lede utvalgets 
møtene i viserektor Eriksens fravær 

FU 28/20 Hovedsaker for utvalget 
Avdelingsdirektør Benedicte innledet. Hennes presentasjon er tilgjengelig 
her. Blant hovedsaker for utvalget kan nevnes, UiB FRAM, European Research  
Council (ERC), Forskerutdanningen, Porteføljestyring (Internasjonal) og  
Horizon Europe.  

FU 29/20 Årshjul og møteplan 2021-22 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Avdelingsdirektør Benedicte Løseth 
innledet. Hennes presentasjon kan leses her. 
 
Oppdaterte versjoner av årshjulet vil bli lagt frem for utvalget til drøfting og 
orientering. 
 
Utvalget sluttet seg til følgende møteplan for 2022: 
 
Onsdag 26. januar 
Onsdag 23. februar  
Onsdag 23. mars 
Onsdag 11. mai 
Onsdag 22. juni 
Onsdag 31. august 
Onsdag 5. oktober 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_konstituering_-_sammensetning_og_mandat.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_konstituering_-_sammensetning_og_mandat.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3005_regler_for_universitetets_forskningsutvalg.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3005_regler_for_universitetets_forskningsutvalg.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1_fu_010921_-_mandat_og_arbeidsform.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1_fu_010921_-_mandat_og_arbeidsform.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2_fu_010921_mulige_tema_for_fu_01.09.21.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2_fu_010921_mulige_tema_for_fu_01.09.21.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_arshjul_-_moteplan_0.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_arshjul_-_moteplan_0.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3_fu_010921_arshjul_og_moteplan.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3_fu_010921_arshjul_og_moteplan.pdf
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Onsdag 9 november 
Onsdag 7. desember 
 
Møtene holdes normalt i Kollegierommet på Muséplass 1 i tidsrommet 12:30 – 
15:30 dersom ikke annet er angitt. 

FU 30/ 20 Regjeringens langstidsplan for forskning og utdanning (LTP) – høringsutkast. 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten.  
Avdelingsdirektør Benedicte Løseth innledet. Hennes presentasjon er 
tilgjengelig her. Utkast til UiBs høringsuttalelse var utsendet med sakslisten. 

Utvalget støttet hovedprioriteringene slik de var kommet til uttrykk i 
forslaget til høringssuttalelse, med særlig vekt på behovet for å styrke 
grunnforskning og forskning, breddeuniversitet og utdanning.  

Utvalget pekte på at det var viktig at høringsuttalelsen også følges opp i det 
det videre arbeid ved UiB. 

UiB høringsuttalelse sendt til KD til høringsfristen 10. september kan leses 
her.  
 

FU 31/ 20 SDG-Evaluering 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Viserektor Annelin Eriksen orienterte. 
Hennes presentasjon er tilgjengelig her. I diskusjon som fulgte ble det bla. pekt på at 
forholdet mellom satstingsområdene og SDG fremsto som uklart, og at det var 
nødvendig med økt transparens. Saken vil bli lagt frem for utvalget senere i 
høstsemesteret 2021. 
 

FU 32/ 20 Forskningsrådets porteføljeplaner 
Saksforelegg og vedlegg med fakultetenes uttalelser var utsendt med sakslisten. 
Seniorrådgiver Vibeke K. Irgan innledet. Hennes presentasjonen er tilgjengelig her. 
Utvalget la vekt på at det var viktig å fremheve grunnforskningen rolle, og at fagene 
må synliggjøres på sine egne premisser. NFR må få tilbakemeldinger om organisering 
av porteføljestyrene. 
Saken vil bli fulgt opp i utvalgets møte 7.oktober 2021. 
  

FU 33/ 20 Tilsyn fra NOKUT 
Saksforelegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Marie Eide innledet. Hennes 
presentasjon er tilgjengelig her. 
I diskusjonen som fulgte la utvalg vekt p at NOKUT må tilpasse sitt tilsyn til de enkelte 
fakultet og fagmiljøer. 
Utvalget vil bli holdt orientert om saken. 

FU 34/21 Kostnadsberegning for ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved gradsgivende 
institusjon. 
Saksforelegg og vedlegg var utsendt med sakslisten. Seniorrådgiver Marie Eide 
innledet. Hennes presentasjon er tilgjengelig her.  
Saken vil bli lagt frem for utvalget som en drøftingssak på et senere møte. 

 

Eventuelt I fremtidige møter vil det bli forsøkt med en ny fast post sakslisten, «utvalgets 
halvtime».  

 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_langtidsplan_for_forskning_og_hoyere_utdanning.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_langtidsplan_for_forskning_og_hoyere_utdanning.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8010_vedlegg_-_fakultetenes_uttalelser.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8010_vedlegg_-_fakultetenes_uttalelser.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8c19c08f55e947698f203790f63eba96/universitetet-i-bergen.pdf?uid=Universitetet_i_Bergen
https://www.regjeringen.no/contentassets/8c19c08f55e947698f203790f63eba96/universitetet-i-bergen.pdf?uid=Universitetet_i_Bergen
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_evaluering_av_uib_sitt_arbeid_med_fns_baerekraftsmal.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_evaluering_av_uib_sitt_arbeid_med_fns_baerekraftsmal.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5_fu_010921_sdg_bergen_evaluering_presentasjon.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5_fu_010921_sdg_bergen_evaluering_presentasjon.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8000_portefoljestyring.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8000_portefoljestyring.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8010_vedlegg_-_fakultetenes_uttalelser.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8010_vedlegg_-_fakultetenes_uttalelser.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6_fu_010921_mote_sak_portefoljeplan_.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6_fu_010921_mote_sak_portefoljeplan_.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9500_nokut-tilsyn_-_fu_september_2021.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9500_nokut-tilsyn_-_fu_september_2021.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7_fu_sept_21_-_kvalitetsarbeid_og_nokut-tilsyn.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7_fu_sept_21_-_kvalitetsarbeid_og_nokut-tilsyn.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9800_kostnadsberegning_-_saksfremlegg_fu_september_2021.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9800_kostnadsberegning_-_saksfremlegg_fu_september_2021.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9850_kostnadsberegning_-_rapportutkast_-_bott.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/9850_kostnadsberegning_-_rapportutkast_-_bott.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8_fu_sept_21_-_kostnadsberegning.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/8_fu_sept_21_-_kostnadsberegning.pdf

