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tilbakemelding

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet tar fra 2013 sikte på å avholde etatsstyringsmøter med
universiteter og høyskoler annethvert år. Universitetet i Bergen vil bli kalt inn til
etatsstyringsmøte våren 2015. På bakgrunn av Rapport og planer (2013-2014),
tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2014 og resultatrapporteringen
DBH, har departementet vurdert alle institusjonene. Departementet oversendte
tilbakemelding til Universitetet I Bergen i brev datert 23.06.2014 (vedlegg 1).

til

Tilbakemelding
fra Kunnskapsdepartementet
Departementet har gitt tilbakemelding på profil/egenart, ambisjoner, strategiske prioriteringer
og utfordringer, samt på mål og resultater.
UiB er et breddeuniversitet med internasjonale ambisjoner. I fillegg er UiBs profil/egenart
knyttet til marin- og utviklingsrelatert virksomhet. Departementet ser det som positivt at UIB
vil evaluere dette området i 2014. Videre ser departementet positivt på at UiB vurderer
klimaforskning som institusjonelt satsingsområde. Departementet mener målstrukturen
fremstår som tydelig og at det er bra at universitetet har sett på muligheter for å redusere
unødvendig rapportering internt. Det er etter departementets oppfatning viktig at UiB ser
videreutvikling av målstrukturen som et styringsverktøy for å nå malene i strategien og UiB
bør i større grad bruke internasjonale sammenligninger (benchmark) for å vurdere sine
resultater.
Departementet anser det som positivt at UiB legger vekt på å prioritere arbeidet med
søkningen til realfagene, som er et nasjonalt satsingsområde. Departementet forventer at
UiB vil fortsette å arbeide for å motvirke en mulig trend mot lavere andel studenter som
gjennomfører på normert tid. Departementet forventer at UiB bruker Studiebarometeret.no
aktivt sitt arbeid med læringsmiljø og studiekvalitet og for å øke studieintensiteten generelt.
Det er trolig fortsatt et potensial for en økning av andelen utreisende studenter og
departementet regner med at dette vil bli fulgt opp av UiB og at UiB vil utnytte de
mulighetene som ligger i Erasmus +. Departementet forventer at UIB vil fortsette å ha
oppmerksomhet på fallende antall eksternt finansierte stipendiater som en risikofaktor for
fremtidige resultater i doktorgradsutdanningen.
Departementet mener UlB har potensial både for a øke publiseringsvolumet og
publiseringens gjennomslagskraft. Videre forventer departementet at UiB utvikler strategier
for hvordan institusjonen best kan utnytte mulighetene som ligger i de europeiske
forskningssatsingene. Selv om UiB oppnar gode resultater i matematiske, naturvitenskaplige
og teknologiske fag, forventer departementet at UiB styrker forskningsinnsatsen i disse
fagene ytterligere Departementet oppfordrer UiB til å utnytte bredden i Forskningsrådets
virkemidler bedre da over 40 prosent av søknadene til NFR har gått til Fri prosjektstøtte.
Det er posifivt at IJiB bruker kandidatundersøkelser som utgangspunkt for a analysere
utdanningens kvalitet og relevans i forhold til arbeidslivet. Departementet forventer at Rådet
for samarbeld med arbeidslivet vil gl verchfulle innspill til innretning av utdanning og

forskning. Det er vanskelig for departementet å se hvordan universitetet ønsker å profilere
seg med hensyn til samfunnskontakt. Departementet ser positivt på universitetets arbeid
med etter- og videreutdanning rettet mot skoleverket og at det arbeides aktivt med
fjernundervisning på nett. Departementet oppfordrer UiB til å arbeide videre med å legge til
rette for publisering i åpne kanaler (Open access). Det er positivt at universitetet vil gjøre en
innsats for å øke bidrags- og oppdragsinntekter.
Departementet ser det som positivt at UiB har oppmerksomhet på ledelse og rekruttering.
Departementet ser det som viktig og positivt at UiB legger opp fil å utarbeide mer langsiktige
budsjetter og minner om ansvaret for forvaltning av egen bygningsmasse. Departementet
forventer oppmerksomhet på likestillingsarbeidet og forventer at ambisjonsnivaet for
midlerlidighet i handlingsplanene blir oppfylt i tråd med tidsplanen. Departementet forutsetter
at UiB gjennomfører en ROS- analyse i løpet av 2014 og arbeider målrettet med
informasjonssikkerhet. Dette må omtales i neste års rapport.
Universitetet bør utvikle en strategi og samlet plan som ser på helheten i
museumsvirksomheten og sammenhengen med resten av universitetet
Departementet vil komme tilbake til oppfølging av gjennomgang av insfitusjonenes
samarbeid om studier i utlandet.
Universitetsdirektørens
kommentarer
Departementets tilbakemeldinger vil bli drøftet og fulgt opp i arbeidet med årsrapportering til
styremøtet februar 2015.
Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:
Universitetsstyret tar departementets tilbakemelding fra etatsstyringsmetet
etterretning.
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Tilbakemelding på profil/egenart, ambisjoner, strategiske
prioriteringer og utfordringer
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av egen institusjons

plass i

Statsråden vil avholde egne
innen utgangen av oktober.

Tilbakemelding

på mål og resultater

Sektormål I Universiteter og høyskoler skal gi utdanning
kvalitet i samsvar med samfunnets behov.
Bil3 har god sokning til sine studietilbud

av høy internasjonal

og jobber systematisk med å rekruttere nye

studenter. Eakultetene har fått et større selvstendig ansvar for rekrutteringen.
nasjonalt satsingsområde,
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med de and re universitetene.
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Iliti
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studiene. Departementet
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depattelneiitet

Sektormål
forskning,

stipendiater

i 2013. 1.11Bhar

som en risikofaktor

for

Det er positivt at trenden er snudd i 2013, men

forgenter at 41113fortsetter å ha oppmerksomhd

pa clette.

2 Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre
kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid
av høy internasjonal kvalitet.

DB11-clata viser at U1B har hatt en svakere vekst i publiseringen
ble innfort enn universitetene
per faglige stilling
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som ligger i de europeiske forskningssatsingene.

Selv om UiB samlet sett bar gjort det best av de norske institusjonene
deltakelsen vært laverc enn ved sammenlignbare
tlin

artikkelen

mener det er potensial både for å oke publiseringsvolumet

sin posisjon som et internasjonalt

Regjeringen
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nordiske universiteter.
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departementet
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prosjektstøtte,
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Selv om UiB oppnår godc resultater her, forventer

vil oppfordre

IliB til å utnytte bredden

bedre.

Sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører
bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon
verdiskaping.
I

satser på å styrke samhandlingen

med samfunns- og arbeidsliv.

denne sammenheng bruker kandidatundersokeIser
utdanningens
Departementet

kvalitet og relevans i forhold

varierer rapporteringen

innspill til innretning

(RSA) og

av utdanning og forskning,
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til arbeidslivet.

sikte på relevans for arbeids- og næringsliv.

universitetets
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for
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på

og at det arbeides

på nett.
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til å arbeide videre med dette.

i åpne

DBI 1-data viser at andelen bidrags- og oppdragsinntekter utenoln forskningsfinansiokng fra
for universitetene, Det er
Forskningsrådet og EU er gått ned og na ligger på gje11110111Snittet
positivt at universitetet vil gjore en innsats for å 0Ice disse inntektene.

Sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av
kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle.
virksomheten,
Det fremgår av rapporterk igen at IliB har oppmerksomhet på organis4onsutvik ling og at
univositetet viI kardegge hvilke tjenester fakuItetene ser behoy for som grunn1ag for
utarbeiding av en ny strategi. UiB vil ha sterkere tbkus på utdanningsledelse, og det pågår
arbe cliii lit. aktiv rekruttering av vitenskapelige ansatte. Depathementet ser del som positivt at
har ca)pmerksomhel på ledeIse og rekruttering.
Regnskapet viser at avsetningene har gån ned ti om lag 3 pst. av bevilgningen, og
rapporterer oln prioritoing av investeringer framover. Depataententet ser det som viktig og
positivt at UiE3leEger opp til å utarbeide mer langsiktige budsjetter som skal gi bedre
informasjon om langsiktige effekter tiv vedtatte tiltalc. I den forbindelse vi I departetnentet
også minne om universitetets ansvar for forvaltning av egen bygningstnasse, jf.
tildelingsbrevet for 2011.
Det fremgår av rappoReringen at UiB i den arlige gjennomgangen av stIldiepodelbljen vil ha
spesielt fokus på robusthet og bærekraft. Departementel ser frem til å hore om resuilatene av
om
denne gjennomgangen, også sett i lys av samarbeidet IJIB har med bl.a. Mil I og
småfag.
Rapporteringen viser at UiB har systematisk oppfolging av Iikestiningsarbeidet selv om
nedgang for 2013. Departonentel
andelen kvinner i vitenskapelige toppstillinger viser en
forventer oppmerksomhet på området.
Uil3 fildc i tjor pålegg onn å utarbeide en handlingspIan med forpliktende tiltak som kan bidra

til å redusere andelen midletaidig tilsatte ved inatitusjonen. 1103har gjort et grundig arbeid
med utformingen av bandlingsplanene, og redusert InidlerUdigheten i 2013. Departementet
forventer at ambisjollsilivået for midlerif dighet i handlingspIanene blir oppfylt i tt.(Idmed
tidsplanen.
Departementet stiller krav til institusjonenes arbeid med sikkerhet og beredskap.
tildeI ingsbrevet. Institusjonene skal utfore virksomhelstiIpassede risiko- og sårbarhetsanalyser
(ROS) minimum annet hvert år. Departeinento fortusetter at llik) gjennomfører en ROSanalyse i løpet av 20 I4 og arbeider målrettet ated infortnasjonssikkerhet. (1113må omtaIe dette
i neste års rapport.
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Sektormål 5 Norges teknisk- naturvitenskapelige
universitet, Universitetet i
Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsm
—Norges arktiske universitet skal bygge opp, drive og vedlikeholde museum
med vitenskapelige samlinger og utstillinger for publikum.
Departementet

er tilfreds med det store arbeidet som gjores for å sikre samlingene ved å flytte

dem tit sikrere Iolta ler i Bellhallen

og Hansahallen.

I tillegg til rehabilitering

Bergen museum, arbekles det også med ptaner for musewnshagen.
sprodt på mange ulike steder ber universitetel
pa helIteten i milseumsvirksomheten

av bygningen til

Siden samlingene na er

ogsa utvjkle en stmtegi og samtet pIan som ser

og sammenhelmen

med resten av univeisiteted

Øvrige tilbakemeldinger
Departeinentet

viser til inslitusjoners

lutav fastsatt i tildelingsbrovet

samarbeid med eksterne aktomr om studier i utlandet, og

for 201 3 samt i departementets brev 26. februer 2013.

Departememet har foreMil ett gjennomgang av institusjonones samarbeid, og mener at enkelte
er av en si iL<karakter at det ikke har tilstrekkelig faglig forankring eller
begrunnelse, og derfor bor avvikles. Departementet vil komme tilbake til oppfelging av dette
sterskilt borrespoltdatise med de institusjonene som har slikt samarbeid.

studietilbud
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