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Bakgrunn
Vi viser til styresak 69/14 der styret fikk seg forelagt et foreløpig innspill yr
Kunnskapsdepartementets strukturmelding. Regjeringen skal legge trem stortingsmelding
om strukter iuntversttets- og høyskolesektoren våren 2015. Paralielt med institusjonenes
selvevaluering, er det lagt opp til dialog og innspill gjennom regionale dialogmøter med
institusjonene. 25. september deltok UiB på møte i Stavanger og dette møtet er fulgt opp
med et i brev av 08.10.14 fra statsråden der han konkrefiserte bestillingen tH institusjonene.
Rektor er også invitert sammen med U10, NTNU, UiTø og UMB til et eget møte med
statsråden om verdensledende miljøer 11.11.14.
Som en del av prosessen har UB ført samtaler med NHH, Kunsthøgskolen Bergen,
Høgskolen i Bergen og de øvrige partnerne i UH-nett vest. Det har også vært møte med UNI
Research, CMR og stifterne i Nansensenteret. Disse drøffingene danner grunnMg for forsag
til innspill til Kunnskapsdepartementet som følger som vedlegg til denne saken.
UiBs posisjon i et strategisk landskap med fmrre institusjoner
I strukturdebatten har ulike perspektiver blitt vektlagt: 1. Utvikle flere verdensledende miljøer i
en nasjonal og internasjonal ramme. 2. Reduksjon av institusjoner og effekfivisering av
høyere utdanning i en regional ramme der et viktig mål er å høyne den samlende kvaliteten
norsk utdanning og forskning
Virkemidlene er tettere samarbeid gjennom fusjoner ogreller andre samarbeidsformer. For
UiB åpner dette for tre scenarier:
Eldeuniversdet:
Et universitet som rendyrker en proN med grunnforskning og internasjonalt samarbeid med
prestisjeuniversiteter. På plussiden betyr en slik profil en rettere linje mot å oppnå status og
omdømme innen internasjonal forskning, men den er svakere på praksisnær utdanning,
M.govasjon og sarnarbMd med partnere i nærinas- og samfunnsliv. En slik profil gir heller ikke
noe vesentlig rom for tettere samarbeid med mindre forskningsorienterte institusjoner. Det er
usikkerhet om det er politiske vilje til å satse på eliteuniversiteter, og om det er tilstrekkelig
økonomi til å realisere en slik satsing innenfor eksisterende ramrnebefingelser.
Fullskalauniversitetet:
Siktemålet er fortsatt å skape og videreutvikle verdensledende mifjøer, men med et større
blikk på innovasjon og samarbeid med forskningsselskaper, høgskoler og innovative milyzer i
nærings- og samfunnsliv. Modellen innbefatter bruk av klynger og at universitetene tar et
ansvar og en lederrolle for å skape komplette kunnskaps- og kornpæansemlljøer et
regionalt perspektiv, men med nasjonal og internasjonal profil og med mulige fusjoner som
virkemiddel.
Med fullskala menes faglig bredde med forskning og phd- utdanning i fagmiljøene, men med
vekt på ulike utdanningsløp og rekrutteringsbehov. Høyskolene og universitetene
samarbeider tettere med forsknings- og utdanningsaktører mellom hele aksen fra

grunnforskning tU oppdragsforskning, og mellom høyskolenes profesjonsutdanninger og
klassiske forskningsbaserte utdanninger.
På plussiden gir denne modellen ffistrekkelig fieksibilitet og handfngsrom til både
samarbeide tett med ufke aktører Mnen utdannng, forsknng, næringstiv, det offenhige og
kultur- og organisasjonslivet. Samficlig forankrer univerartetet satsingen på internasjonal høy
faglig kvalitet gjennom å mobilisere ressurser og støtte i omverden. Minuser kan være at
nasjonale insenåver favoriserer kompetanseuniversiteter og at klyngene ikke gir forventet
mervercH
Kom etanseuniversitet:
Her er novedsiktemålet å heve den samlede utdannings- og forskningskvanteten i regronen
gjennom fusjoner mellom høyskoler og universitetet. På plussiden har de fusjonerte
universitetene et større handlingsrom for å styrke den samlede kompetansen i regionens
arbeidsmarked, og a koble profesjonsutdanninger innen helse, pedagogikk og teknologi
tettere opp mot forskningen ved universitetene. På minussiden kan mye ressursbruk ved
kompetanseuniversitetet dreie over mot å heve kvaliteten i faglig miljøer med mindre eller
annen forskningsportefølje, heller enn å styrke og videreutvikle fremragende
forskningsmiåger. Fusjonskostnadene viser seg ut fra internasjonale erfaringer i sektoren å
være store. Modellen kan også bldra til en økt "akademisering' av tradisjonelt praksisnære
fagmiljøer og svekke relevansen i forhold til samfunnets behov.
Fullskalascenariet er etter UtBs vurdering den beste strategien for et universitet med våre
fortrinn og profil. UiB er et fullskalauniversitet med flere verdensledende miljoer og planer for
en rekke klynger og tvervinstitusjenette samarbeid scm skal rj yttertigere ledende mif ger.
Ambisjonene for strukturendringene, langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og
Horisont 2020 bør kunne sikre spissere satsing på våre store fullskalauniversiteter. De har et
bredt, faglig mangfold som både er stort og fleksibelt nok til å svare på de globale
samfunnsutfordringene. Det er her toppforskningen, som legger grunnlaget for
morgendagens kunnskap og innovative teknologt foregår. Samtidig må samfunnet kunne
etterspørre resultater som setter norsk universiteter på verdenskartet.
Ønsker regjeringen derimot å prøve ut modeller med store regionale institusjoner som ligger
nærere opp mot kompetanseuniversitetet for universiteter som LåS, NTNU og tJiO vil UtB ta
initiativet
en enda tettere dialog med institusjonene på Vestlandet.
,

Det pågår nå et arbeid med å utvikle universitetets strategi fram mot 2022.
UiBs hovedprioritet i dette arbeidet er at strukturelle endringer legger tii rette for utvikling av
fremragende fagmiljoer og styrker samarbeidet med samfunnslivet,
Universitetet i Bergen har i sitt arbeid med ny strategi ambisjoner om å styrke sin posisjon
som et internasjonalt forskningsuniversitet med høy faglig kvalitet. Strukturelle endringer er
bare ønskelig hvis det støtter opp om og legger tir rette for flere fremragende fagmiljoer og
en tydelig videreutvikling av samarbeidet med samfunnslivet:

For UIB gir dette følgende prioriteringer:
UiB ønsker å videreutvikle seg som et fullskaiauniverstet med mål om skape og
videreutvikle verdensledende miljøer, men med et større blikk på innovasjon og
samarbeid med forskningsselskaper, høgskoler og innovative miljøer i nærings- og
samfunnstiv.
Et av UiBs viktigste virkemiddel for å bygge eksellente utdannings- og
forskningsmiljøer er bruk av klynger.
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På en del felt har UE13
en viktig posisjon internasjonalt og globalt. Det har derfor vært
naturlig for UiB å ta et særlig ansvar for utviklingen av flere internasjonale sentre og
nettverk.
UiB vil også aktivt søke kontakt med internasjonalt fremragende universiteter som har
komplementær profil for å bygge opp feUes sentre og utvikle internasjonale, digitale
undervisningstilbud.
UiB tar et ansvar for og en lederrolle i å skape komplette kunnskaps- og
kompetansemiljøer et regionalt perspektiv, men med nasjonal og internasjonal profil.
Vi ønsker tettere institusjonelt samarbeid med NHH, KHiB og HB og andre
institusjoner, og er i løpende dialog om ulike samarbeidsmodeller
UIB arbeider for å slå sammen forskningsselskapene Uni Research og Chnstian
Michelsen Research til et sterkt slagkraftig aksjeselskap som vil få en sentral plass
de nye klyngene og en tettere og synligere forankring til universitetet.
Høgskolen i Bergen og UiB satser på tettere og mer planmessig samarbeid der
klyngene vil være et sentralt virkemiddel.

Vedlagt følger også notat fra arbeidsgrupper bestående av deltakere fra UiB og HiB som
over tid har arbeidet med forslag til mer formelt samarbeid, herunder utredning om fusjoner,
innenfor helsefagene eg teknologifeltet. Det foregår nå sonderingen om nærmere samarbeid
menom de to institusjonene innenfor lærer- og lektorutdanningen. Dette arbeidet har
imidlertid ikke kommet like langt.
Universitetsdirektørens
kommentar:
Strukturelle endringer er ønskelig hvis det støtter opp om og legger til rette for økt kvalitet i
forskning, utdanning og innovasjon, flere fremragende fagmiljøer og en tydelig videreutvikl(ng
av samarbeidet med samfunnslivet innenfor rammen av fullskalauniversitet. En styrking av
den faglige akfiviteten gjennom økt samarbeid kan være mulig på flere områder, og UiB har
vurdert fusjoner og tettere samarbeid med ulike institusjoner i regionen. Klyngesatsingen er
det viktigste strategiske grepet for å realisere arenaer for styrket samarbeid. Norges
Handelshøyskole, Hogskolen i Bergen og Kunst- og designhøgskolen vil være viktige aktører
universitetets klyngesatsing.
Universitetstedelsen vurderer det ikke som aktuelt å drøfte samarbeidsrelasjoner som
utelukkende skal gi uttelling i form av administrativ samordning. En videreutvikling av UH-nett
vest er ikke lenge aktuell etter Kunnskapsdepartementets tilbakemelding i møte 25.9.
Fusjoner er bare ønskelig dersom dette er et gjensidig ønske fra begge parter. NHH har ikke
ønsket fusjon, men styrket samarbeid gjennom klyngesatsing. Høgskolen i Bergen behandlet
spørsmålet om struktur i møte 22.10 og vedtok to iikestilte alternativer; a) en
profesjonshøgskole fusjonert med HSH, HVO og HiSF b) en fusjon med UiB som også åpner
for sammenslaing med de øvrige høgskolene. Dette er en endring fra forrige styrevedtak der
fusjon med UiB ikke var omtalt.
KHiB har fusjon med UiB og etablering av et kunstnerisk fakuttet som ett av sine tre
alternativ. De andre alternativene er enten at det åpnes for en nasjonal fusjon, eller at KHiB
består som en selvstendig institusjon der Griegakademiet kan finne sin plass.
Dialogen med og styrevedtakene ved institusjoner UiB ønsker å styrke samarbeide med
viser at det fortsatt gjenstår et arbeld med å konkretisere hvilke samarbeidsformer som er
mest hensiktsmessig for UiB i arbeidet med å realisere ambisjonene for et
fullskalauniversitet. Etter universitetsledelsens oppfatning er det ennå for ficilig å ta endeUg
stilling tiI vedtak om fusjon eller formalisert samarbeid. I dette møtet legges derfor opp til å
drøfte hvilke samarbeidsmodeller UiB skal utrede videre. Disse anbefalingene vil danne
grunnlaget for videre dialog med Kunnskapsdepartementet og våre samarbeidspartnere.

Med dette fremmes følgende forslag til

vedtak:
Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets innspill til
strukturmeldingen i tråd med styrets kommentarer.
Videre utredninger av ulike samarbeidsmodeller vHfortløpende bli forelagt
Styret.

Veor,eoo:
Forslag til innspHl fra UiB til Kunnskapsdepartementet
Brev fra Kunnskapsdepartementet av 26.05.14
Brev fra Kunnskapsdepartementet om verdensledende mittoer av 04.09.14
Foreløpig innspill fra UiB til Kunnskapsdepartementet av 08.09.14
Brev fra statsråden av 08.10.14
Notater om innspHI til styrket samarbeid mellom HB og UiEt

22.10.14 —Ingar Myldng/Tore Tungodden/Steinar Vestad
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Innspill fra Universitetet i Bergen (Ui B) til arbeidet med fremtidig
universitets- og høyskolesektoren

struktur
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Vi viser tif Kunnskapsdepartementets invitasjon av 26. mai 2014] brev fra UiE til dialogmøtet
25, september, invitasjon til møte 11.11.14 om verdensledende miljøer og brev fra statsråden
av 08.10.14, Kunnskapsministeren har i tillegg invitert våre fremste forskningsuniversiteter til
å spille inn hvilke institusjonelle rammevilkår som må til for å utvikle internasjonal toppkvalitet
i Norge.
I strukturdebatten har ulike perspektiver blitt vektlagt langs følgende akse: 1. Utvikle flere
verdensledende miljøer i en nasjonal og internasjonal ramme. 2. Reduksjon av insfitusjoner
og effektivisering av høyere utdanning en regional ramme der et viktig mål er å høyne den
samlende kvaliteten i norsk utdanning og forskning.
Virkemidlene er tettere samarbeid gjennom fusjoner ogfeller andre samarbeidsformer,
UiB åpner dette for tre scenarier:

For

Eliteuniversitet:
Et universitet som rendyrker en profil med grunnforskning og internasjonalt samarbeid med
prestisjeuniversiteter. På plussiden betyr en slik profil en rettere linje mot å oppnå status cg
omdømme innen internasjonal forskning, men den er svakere på praksisnær utdanning,
innovasjon og samarbeid med partnere 1nærings- og samfunnsliv. En slik profil gir heller ikke
noe vesentlig rom for tettere samarbeid med mindre forskningsorienterte institusjoner. Det er
usikkerhet om det er politiske vilje til å satse på eliteuniversiteter, og om det er tilstrekkelig
økonomi til å reaiisere en sUk satsing innenfor eksisterende rammebetingelser.
Fullskalauniversitetet:
Siktemålet er fortsatt å skape og videreutvikle verdensledende miljøer, men med et større
blikk på innovasjon og samarbeid med forskningsselskaper, høgskoler og innovative miljøer i
nærings- og samfunnsliv. Modellen Mnbefatter bruk av klynger og at universitetene tar et
ansvar og en lederrolie for å skape komptte kunnskaps- og kompetansemifiøer i et
regionalt perspektiv, men med nasjonal og internasjonal profil og med mulige fusjoner som
virkemiddel.
Med fullskala menes faglig bredde med forskning og phd- utdanning i fagmiljøene, men med
vekt på ulike utdanningslop cg rekrutteringsbehov. Høyskolene og universitetene
samarbeider tettere med forsknings- og utdanningsaktører mellom hele aksen fra
grunnforskning til oppdragsforskning, og mellom høyskolenes profesjonsutdanninger og
klassiske forskningsbaserte utdanninger.
På plussiden gir denne modellen filstrekkelig fleksibilitet og handlingsrorn til både
samarbeide tett med ulike aktører innen utdanning, forskning, næringskv, det offenilige og
kultur- og organisasjonslivet. Samtidig forankrer universitetet satsingen på internasjonal høy
faglig kvalitet gjennom å moblisere ressurser og støtte i omverden. Minuser kan være at
nasjonale insentiver favoriserer kompetanseuniversiteter og at klyngene ikke gir forventet
merverdi.
Kompetanseuniversitet:
Her er hovedsiktemalet å heve den samlede utdannings- og forskningskvaliteten i regionen
gjennom fusjoner mellom høyskoler og universitetet. På plussiden har de fusjonerte
universitetene et større handlingsrom for å styrke den samlede kompetansen i regionens
arbeidsmarked, og å RoMe profesjonsutdanninger innen helse, pedagogikk Og leknologi
tettere opp mot forskningen ved universitetene. På minussiden kan mye ressursbruk ved
kompetanseuniversitetet drele over mot å heve kvaliteten i faglig miljoer med mindre eller
annen forskningsportefolje, heller enn å styrke og videreutvikle fremragende
1

forskningsmiljøer. Fusjonskostnadene viser seg ut fra intemasjonale erfaringer i sektoren
være store. Modellen kan også bidra til en øvt l'akademisering" av tradisjonelt praksisnære
fagmkjøer og svekke relevansen iforhold fil samfunnets behov.
Fullskalascenalet er etter Bil3s vurdering den beste strategien for et universitet med vate
fortrinn og profil. UB er et fullskalauniversitet med flere verdensledende miljøer og planer for
en rekke klynger og tverrinstitusjonelle samarbeid som skal gi ytterligere ledende miljøer.
Ambisjonene for strukturendringene, langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og
Horisont 2020 bor kunne sikre spissere satsing på vare store fullskalauniversiteter. De har et
bredt, faglig mangfold som både er stort og feksibeit nok til å svare på de globale
samfunnsulfordringene. Det er her toppforskningen, som legger grunnlaget for
morgendagens kunnskap og innovative teknologi foregår. Samtidig må samfunnet kunne
etterspørre resultater som setter norsk universiteter på verdenskartet.
Ønsker regjeringen derimot å prøve ut modeller med store regionale institusjoner som ligger
nærere opp mot kompetanseuniversitetet for universiteter som UiB, NTNU og Ui0, vil UiE3ta
initiativet t en enda tettere dialog med institusjonene på Vestlandet.

Strategisk profil 2020
Det pågår na et arbeid med å utvikle universitetets strategi fram mot 2022. Ny strategi skal
vedtas i løpet av våren 2015. UiBs hoveciprioritet i dette arbeidet er at strukturelle endringer
skal legge til rette for utvikling av fremragende fagmiljøer og styrke samarbeidet med
samfunnslivet. I strategiarbeidet gjøres en selvevaluering av virksomheten der universitetets
sterke og svake sider vurderes. Vurderingen v være et sentraIt grunniag for universitetets
strategi fram mot 2022.
Marin og utviklingsrettet faglig virksomhet har status som særskilte, tverrfaglige satsinger ved
UiB. Disse to fagområdene har lange tradisjoner ved UiB og bunner i både geografiske
fortrinn og menneskelige ressurser og entreprenørskap over tid, I arbeidet med ny strategi vil
begge områdene gjennomgå internasjonale evalueringer. Vurderingene fra
evalueringsarbeidet vil danne grunnlaget for hvordan vi innretter og organiserer UiBs
satsinger i kommende strategiperiode. Samtidig vil UIB vurdere nye tverrtaglige og -fakultære
satsingsområder. Klima og energiemstilling er et slikt område.
I strategien vil de faglige tyngdepunktene ved UIB omtales som profilområder. De har en
faglig kvalitet, internasjonal karakter og samfunnsrelevans som UiB ønsker både å styrke og
synliggjøre nasionalt oa internasionalt, samticlig som profilområdene blir viktige i UiBs satsing
på Horisont 2020 og i å oppfylle målsettingene 1Langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning.
UiB har som hovedmål å videreutvikle seg som et internasjonalt anerkjent fullskalauniversitet
med høy faglig kvalitet over en stor faglig bredde. Annbisiøse kvalitetskrav til eksellense i
utvalgte forskningsmiljøer må balanseres mot en målrettet fornyelse av fagene, i takt med
den internasjonaie kunnskapsutvildingen, ut fta universitetets fortrinn cg samfunnets behov.
Universitetets forskningsresultater de siste årene viser at satsingen på kvalitet har gitt
resultater i form av publikasjoner, doktorgrader, ERC-stipender og andre
forskningsprosjekter av høy kvalitet, I den nye Langtidsplanen vil regjeringen stimulere til
fiere fremragende fagmiljøer. Slike miljøer finner vii dag for eksempel på Bjerknessenteret,
som trekkes frem som et verdensledende forskningsmiljø i Langtidsplanen og har gitt
vesentlige bidrag tii FNs klimapanel. Dette er ett av iiere eksempe) på hvordan ordningen
med Sentre for fremragende forskning (SFF) og andre spissede virkemidler har gjort det
mulig å bygge opp og videreutvikle slike miljøer ved
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Hovedgrep for realisering av ønsket strategisk profil
UEBfremste strategiske grep for å utvikle flere fremragende forskningsmiljøer er å etablere
kunnskapsklynger. Målet med klyngene er å skape nye faglige tyngdepunkter og styrke
allerede internasjonalt ledende fagmiljøer, som for eksempel forskning på klima og på det
marine. Her skal utdanningsinstitusjonene. Instituttsektoren, samt kunnskapsintensivt og
forskningstungt næringsliv møtes under samme tak for å utvikle fremtidens
kunnskapssamfunn.
Felles for alle klyngene er at de skal styrke UlBs arbeid med å lage forsknings- og
utdanningsmIljøer i verdensklasse, og vil samticlig oi langt større muligheter for innovasjon.
Samtidig vil integrering av utdanning i klyngene nettopp svare på en del av de utfordringene
OECD-rapporten (Education and Skills) etterlyser.
Klyngene bygger på geografisk nærhet mellom ulike forsknings- og utdanningsaktører, fysisk
samlokafisering og mulighetene til å skape fremragende utdanning, forskning og innovasjon
Dette er områder vi ønsker å ta et utvidet nasjonalt og internasjonalt ansvar for.
Science City Bergen: Skal konsentrere en teknologiklynge i det planlagte EnTekbygget. I dette inngår et komplett studiested for samarbeid mellom teknologimiljøene
ved UiB, Høgskolen i Bergen (HiB), Havforskningsinstituttet, Christian Michelsen
Research (CMR) og andre aktører.
Helseklynge Bergen: Tilsvarende klynge for helse aktualiseres gjennom planene om
fysisk samle helsefaglige miljøer. Aktuelle partnere for IJIB er Folkehelseinstituttet,
Uni Helse, Bergen kommune, Helse Bergen, Hordaland fylkeskommune, Bergen
Teknologioverføring (BTO) og HIB.
Media City Bergen: Skal samlakalisere TV2, Bergens Tidende„ Bergensavisen, NIRK,
Vizrt og medieutdanningen ved UiB samt en rekke andre medieaktører.
Medieklyngen er innflyttingsklar i 2017. Aktørene i prosjektet skal utvikle et senter for
forskningsdrevet innovasjon og har allerede fått status som Norweglan Centre of
Excellence.
Marin klynge: UiB. Havforskningsinstituttet og andre nasjonale aktører skal
samlokalisere marin forskning, undervisning, forvaltning og næring. Det er utviklet en
egen handlingsplan for havbyen Bergen.
Klimaklynge: Bergen har verdensledende forskningsmiljøer innen klimaforskning. UiB
har en plan for å fysisk samle bedrifter, forskning og myndigheter som spiller sammen
om å møte nåfidens og fremtidens klimautfordringer.
Kulturklynge: Samarbeid med Kunst- og designhøgskolen og kultursektoren i Bergen
om en klynge som kobler undervisning og utøvende kunst og gir mulighet for nye
scener/saler og mer fleksibel bruk av infrastruktur.

Kritisk vurdering av egne forutsetninger for oppnåelse av strategisk profil
Talenter: Universitetene må ha talenter for å skinne. UiB har allerede mange fremragende
norske og Internasjonale forskere, men arbeidet med å rekruttere de mest eksellente
forskerne skal systematiseres ytterligere. Gjennom strategiarbeidet og et eget
rekrutteringsprosjekt skal 1MButarbeide en plan for å rekrultere og beholde fremragende
forskere.
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Ekstern finansierin : Forskning på internasjonalt høyt nivå er avhengig av langsiktige
investeringer i form av oppdatering og filrettelegging av infrastruktur, så vel som direkte
forskningsmjøler til Iønn og driftsmidler. U[13ser at det trengs utvidete rammer til våre fremste
forskningstalenter og våre miljøer som har potensial til å være verdens/edende. Etablering av
flere ledende forskningsmiljø krever økte ressurser. Skal Universitetet I Bergen nå målet om
å holde høy internasjonal faglig kvalitet, må derfor både ambisjonene om og evnen til
oppnå mer ekstern finansiering styrkes.

Ledelse/ UiB har lange tradisjoner i å få frem markante faglige ledere som etablerer
banebrytende forsknings- og utdanningsmiljøer. Sentre for fremragende forskning (SFF) er
eksempel på hvordan god forskningsledelse bidrar til å utvikle fremragende
forskningsmiljøer. Tilsvarende har ledelse også mye å si for å dyrke frem fremragende
utdanningsmiljøer. Ledelsesutvikling vil være sentrale elementer også I arbeidet med
klyngeetab/eringer. ItiB er allerede i gang med ä utvikle programmer for styrking av den
faglige ledelsen, og vil priontere dette arbeidet høyt I vår nye strategi.
Infrastruktur
Det er menneskene som driver kunnskapen fremover. Våre forskere trenger moderne
laboratorier og forskningsinfrastruktur for å lykkes. Forskningsrådet har avdekket et
investeringsettersIep i Mfrastruktur i mangernitilardkiassen. Behovet er Ikke mindre når det
gjelder bygningsmassen. Forskningsrådet har etablert et eget infrastrukturprogram. Det
samme har EU. UiB har fulgt dette opp med å etablere et eget infrastrukturutvalg. Gapet
mellom behov og filgjengelige midler er formidabelt. Regjeringen har opplagt en mulighet fil å
Iøfte norsk forskning og utdanning gjennom konkrete filtak.

Tverrfaolinhet: UIB har lange tracfisjoner for å utvikle gode tverrfaglige fagmiljøer. I
regjeringens Langtidsplan pekes det på a utdanningsinstitusjonene må stirnulere til økt
tverrtaglighet og internasjonalt samarbeid. Faglige nyvinninger finner ofte sted I krysningsfelt
mellom ulike disipliner, gjerne I moter med samfunnsmessige utfordringer. Det er imidlertid
store utfordringer med satse tverrfaglig innenfor universitetets fakultetsstruktur. Den
pågående evalueringen av universitetets utviklingsforskning og marine forskning skal også
vurdere hvordan UiS har løst disse problemstillingene. Etter UiBs oppfatning vil etablering av
klynger bidra til større tverrfaglighet, både internt ved UiB og mellom sektorer.
Effektiv administrativ støtte: Førsteklasses universiteter må ha en
god utnyttelse av administrafive stottetjenester. UiB har nå startet
lederutvking og organisasjonsutvikling i sentraladministrasjonen.
videreutvikle de administrafive tjenestene slik at de fortsatt støtter
universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

effektiv organisering og
prosesser som omfatter
Maisettingen er å
best mulig opp om

Digitalisering: Digitalisering og bruk av ny leknologi i høyere utdanning skal fremme
internasjonal kvalbet. Digitalisenng gjør utdanningen mer relevant for behovene i arbeidsfivet
og er en viktig forutsetning for å utvikle bernundervisningen og etter- og
videreutdanningstilbudet ved UiB. Ennå har ikke det digitale potensial blitt helt ut forløst. I
programmet DigUiB gjøres en stor og langsiktig satsing på digitale løsninger for utdanning og
formidling.
nli /ørin o
rofilerin : UiB har fortsatt et stykke å gå i profesjonalisere
profileringsarbeidet ytterligere. 1.11E3
legger ikke opp strategien etter internasjonale
rangeringer. Det er likeveI et faktum at sirke rangednger, som legger stor vekt på omdømme
brukes og har stort gjennomslag I Internasjonal akadernia. UiB kommer tradisjonelt godt ut
på målloare faktorer som forskningens gjennomslag og siteringer. I både QS og Times Higher
rankingene framstår UiB som mest siterte universitetet I Norge og blant de 100 mest siterte i
verden. Det er omdømmefaktorene som bidrar fil at norske universiteter ikke kommer bedre
ut på de samIede rankingene. IJIB og andre norske universiteter har en stor jobb å gjøre med
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å heve norsk forskning og utdannings ansee:se internasjonalt. Samtidig er det viktig å kunne
synliggjøre betydningen av at de norske universitetene har verdensledende miljøer og god
forskning, også nasjonalt. Vi ser en utvikling mot økende konkurranse om både studenter og
forskningsmidler, nasjonalt og internasjonalt, noe som krever økende satsing på profilering
og synliggjøring av fag, forskningsresultater, læringsmiljø og institusjonen som helhet.

Endringer i ramrnebetingelser som ikke angår budsjett
Rekruttering
Regjeringen ønsker å satse på innstegsstillinger. UiB støtter dette. I arbeidet med å
videreutvikle UiB som et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet må universitetet
forholde seg til et globalt arbeidsmarked for vitenskapelig tilsatte. Dages personalreglement
oppfattes ofte for rigid og tungvint i slike tilsettingssaker. Dette gjelder bade rutiner rundt
utlysning og formelle krav rundt tilsettingsprosessen. Det er særlig viktig å justere rammene
for rekruttering av internasjonalt fremragende forskere.
Demo rafisk utviklin
Hovedtyngden av studentene ved UiB kommer fra Vestlandet (66 prosent). 1følge data fra
SSB vil befolkningen i Norge fortsette å vokse hele dette århundret. Veksten blir særlig stor
og rundt de store byerse. Dette vil kunne styrke rekrutteringsgrunnlaget til UiB i forhold til
utdanningsinstitusjoner i distriktene.
De siste tiårene har stadig flere utdanningsinstitusjoner satset på forskningsbasert
utdanning, og flere har oppnådd universitetsstatus. Dette skaper større konkurranse om de
beste studentene. En viktig utfordring for UiB er å innfri store og ulike forventninger til
utvikle kunnskapssamfunnet og landets kompetanse, samtidig som kvaliteten i den
forskningsbaserte utdanningen opprettholdes og styrkes.

UiBs nasjonale rolle
Det er en viktig oppgave for universitetet å påta seg nasjonale og regionale forpliktelser
overfor fremmedspråk, forskningsformidling, innovasjon og fag- og kompetanseutvikling.
Flere av universitetets studieprogrammer er vurdert i mulige samarbeidsprosesser. Dette
gjelder for eksempel teatervitenskap og mastergrad i italiensk litteratur, UiB har tatt et
nasjonalt ansvar.
Klyngesatsingen skal gjøre UiB 1stand til å videreutvikle forsknings- og utdanningsmiljoer i
verdensklasse og ta et nasjonalt ansvar innenfor klyngens fagområder. Samtidig gir
klyngesatsingen grunnlag for arbeidsdeling og samarbeid. Etablering av helseklynge vil for
eksempel bade styrke samarbeidet mellom helsefagene og profesjonsutdanningene og møte
fremtidens helseutfordringer og innfri ambisjonene I samhandlingsreformen.
Etablering av Media City Bergen gir spennende muligheter for kunnskapsutvikling,
studietilbud, forskningsprosjekter, teknologi og innovasjon. Med skreddersydde lokaler,
moderne teknisk infrastruktur og forpliktende samarbeid, er ambisjonen å bygge et nasjonalt
ledende utdannings- og kunnskapsmiljø for moderne, digital medieproduksjon. Dette gir også
muligheter til økt digitalisering av aIle universitetets studieprograrnmer.
Internasjonalt samarbeid er viktig i akadernia og UiB har pé mange omrader vært i en
seerstilling nasjonalt som et globalt utadrettet universitet. Dette gjelder innenfor
hovedsatsningsområdene, utviklingsrelatert forskning og det marine, men også på mange
andre felt har U1Ben viktig posisjon internasjonalt og globalt. Det har derfor vært naturlig for
1,1113
å ta et særlig ansvar for utviklingen av noen internasjonale studiesentre og
forskningsnettverk som Peder Saether Centre, SANORD og WUN.
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UFF3
vilitillegg aktivt søke kontakt rned internasjonalt fremragende universiteter som har
kornplementær profil for å bygge opp felles sentre. Det er særlig aktuelt å bygge opp slike
sentre innenfor universitetets profilområder, som marin, klima- og energiomstilling. Vi vil også
legge slor vekt på â utvikle internasjonale, digitale undervisningstilbud. Slike satsinger skal
også kunne ha en viktig rolle i nasjonalt samarbeid.
Det er ikke mulig a adressere de store globale utfordhngene uten stor faglig bredde, I dette
scenariet kan UiB ta et større nasjonalt ansvar for utviklingen av fagdisipliner,
grunnforskning, forskerutdanning og forskningsbaserte utdanningstilbud. Samtidig skal L1113
være både et regionalt tyngdepunkt, en viktig nasjonal aktør og en attraktiv internasjonal
samarbeidspartner.

UiBs strategiske posisjon i et landskap med tærre institusjoner
U1Bhar vurdert mulige strukturelle endringer som støtter opp om og legger til rette for flere
fremragende fagmiljøer, og som samtidig bidrar til styrket samarbeid med samfunnslivet. UiB
har vurdert fusjoner og tettere samarbeid med taike institusjoner i regionen
Forsknin sselska er
UiB skal arbeide for å slå sammen forskningsselskapene Uni Research og Christian
Michelsen Research fil et sterkt slagkraffig aksjeselskap som vil få en sentral plass i de nye
klyngene og en tettere og synligere forankring til universitetet. I tillegg er U1Ben av stifterne
av Nansensenteret i Bergen som også tenkes inn i et slikt aksjeselskap. Målet er å få etablert
et internasjonalt konkurransedyktig forskningsinstitutt, en bro i overgangen mellom
universitetenes grunnleggende forskning og samfunnets behov for kunnskap og kompetanse
i form av oppdragsforskning,
Samarbeid med Nor es Handelshø skole NHH
Det er ført samtaler mellom NHH og UiB med formål å vurdere styrket samarbeid og
eventuelt franntidig fusjon. der
inngar som egen selvstendig «business school» med
egen enhet, merkenavn og ledelse. Resultat av samtalene er at fusjon er lite ønskelig, fra
NHHs side. Institusjonene vil likevel styrke samarbeidet gjennom å inngå strategiske
partnerskap i universitetets arbeid med klynger og satsing mot Horisont 2020. Innenfor
media, klima, energi og det marine er det klare samarbeidsflater. Muligheter for å etablere en
egen tematisk klynge med utgangspunkt i J8 og NHH skal utredes. Et tettere samarbeid vil
heve den faglige kvaliteten, styrke posisjonen internasjonalt, legge til rette for flere eksellente
fagmiljøer og videreutvikle institusjonenes rolle overfor næringslivet og det offentlige.
Samarbeid med Kunstho skolen i Ber en KHiB
Det føres institusjonell dialog orn et mulig kunstnerisk fakultet ved UiB med utgangspunkt i
Kunsthøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved U1B.En sammenslåing vil styrke både
studiene og forskningen ved kunstfagene i Bergen og legge til rette for en kunst- og
kulturklynge i samarbeid med offentlige og private aktører. sitt styremøte tirsdag 28.10 skal
KHIB drøtte følgende tre soenarier: 1. Selystendig institusjon der Griegakademiet kan finne
p?ass. 2. Et nasjmoalt uraverstfef der ane institusjonene som er tilknyttet program for
kunstnerisk utylklingsarbeld inngår. 3. Kunstnerisk fakultet ved UiB.
Samarbeid med Hta skolen Ber en HiS
Faglig komplementaritet og geografisk nærhet gjør Høgskolen 1Bergen til en viktig
samarbeidspartner for U1B. I dag er samarbeidet mest omfattende og systematisk innenfor
teknologiutdanningen. Her er det arbeidsdeling på bachelornivå, felles mastergrader,
samarbeid om velledning av master- og PhD- studenter, og utveksling av forskere på en
rekke prosjekter. Også innenfor lærerutdanningen og helse- og sosialfag er det mye
samarbeid og som er i stadig utvikling. Arbeidsgrupper bestående av deltakere fra UiB og
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HiB har over tIld arbeidet med forslag til mer formelt samarbeid, herunder utredning om
fusjoner, innenfor disse områdene.
Høgskolen i Bergen ønsker et tettere samarbeid om utvalgte områder der klyngene vil være
et viktig virkemiddel for samarbeld. Det samme gjelder flere av våre egne fagmiljøer, laB og
H1Ber nå i nr dialog om å konkretisere satsinger på alle disse fagområdene. I styremøte
22.10,14 fattet HiBs styre følgende vedtak r saken:
HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivrettet.
Vårt langsiktige mål er å blf et profesjonsuniversbet på Vestlandet.
Styret ser to afternative vefer for å reatisere dette:
- Fusjon mellom høgskoler på Vestlandet med mål om å etablere et
profesjonsuniversitet, med HSH, HiSF og HiVo som aktuelle fusjonspadnere.
Fusjon mellom HiB og UiB. En slik fusjon kan også inkludere andre høgskoler
i regionen.
Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille innspillet til KDs
strukturmelding på bakgrunn av styrets drmftinger.
I vurderingen av muligheter for styrket samarbeid med Høgskolen i Bergen er
grensedragningen mellom "Kompetanseuniversiteter og "Fullskalauniversiteter vesentlig,
En full fusjon med HiB vil gi et sterkt kompetanseuniversitet på Vestlandet, og mulig økt
forskningskvalitet i de tradisjonelle profesjonsfagene og bedre samordnng av
profesjonsutdanningene. En slik modell apner for fusjoner med flere høyskoler på
Vestlandet, men kan svekke de faglige Synergiene som campusnærhet gir. Det kan også
stilles spørsmål ved om modellen vil passe inn ifuliskalauniversitetets internastonale
ambisjoner om eksellens i forskning og utdanning.
Dialogen med nstftusjoner UiB ønsker å styrke samarbeidet med, viser at det fortsatt
gjenstår et arbeid med å konkretisere hvilke samarbeidsformer som er mest hensiktsmessig
for UiB i arbeidet med å realisere ambisjonene for et fullskalauniversitet. U1Bvil utrede ulike
modeller for fusjoner og samarbeld med sikte på videre dialog med
Kunnskapsdepartementet og institusjoner i regionen.
Samarbeid med øvri e institusIoner å Vestlandet
UH-nett Vest fortsetter som et nettverk av selystenclige institusjoner en samarbeidsarena for
utvalgte forsknings- og utdanningsfelt på Vestlandet, men med et mer strukturert samarbeid
på særlig lænsrutdanning, teknologi, helse, omsorg og sosialfag for å styrke og sikre
profesjonsutdanningene på Vestlandet. En videreutvikling av UH-nett vest er Ikke lenge
aktuell etter Kunnskapsdepartementets tilbakemelding 1møte 25.9.

Oppsummering
- UiB ønsker å videreutvIkle seg scm ef fuIlskaIauniversItet med rnal om skape og
videreutvikle verdensledende miljøer, men med et større blikk på innovasjon og
samarbeid med forskningsselskaper, høgskoler og innovative mi1jøer i nærings- og
samfunnsliv.
Et av UiBs viktigste virkemiddel for å bygge eksellente utdannings- og
forskningsmiljøer er bruk av tdynger.
tar et ansvar for og en æderrolle i å skape komplette kunnskaps- og
1.11113
kompetansemiljøer i et regionalt perspektiv, men med nasjonal og internasjonal profil.
Som et fullskalauniversitet ønsker vi tettere insfitusjonelt samarbeid med NHH, KH1B
og HiS og andre institusjoner, og er i løpende dialog om ulike samarbeidsmodeller
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UB arbeider for å slå sammen forskringsselskapene Uni Research og CMR til et
sterkt slagkraffig aksjeselskap som vil få en sentral plass i de nye klyngene og en
tettere og synligere forankring fil universitetet.
UiB har en viktig posisjon intemasjonatt og globalt og tar et særlig ansvar for flere
internasjonale sentre og nettverk. I tiregg vH UB søke kontakt med internasjonalt
fremragende universiteter som har komplementær profil for å bygge opp nye, felles
sentre og utvikle internasjonale. digitale undervisningstilbud.
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OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER:
INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN
Regjeringen skal som kjent legge fram en stortingsmelding om struktur i universitets- og
høyskolesektoren våren 2015. Målet er høyere kvalitel i norsk høyere utdanning og forskning.
I arbeidet vil Kunnskapsdepartementet ta utgangspunkt til UH-sektorens resultater i utdanning
og forskning, vurdering av robusthet i fagmiljøene og krav om rimelig grad av kostnadseffektivitet. Jeg ber med dette de statlige universitetene og hoyskolene om å gi innspill til
arbeidet med fiamtidig struktur i universitets- og hayskolesektoren.

I.

BØYE AMBISIONER FOR NORSK HØYERE UTDANNING OG
FORSKNING

Regjeringen og samfunns- og næringsliv har store forventninger til og ambisjoner for hoyere
utdanningsinsthsjo»en 1 en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere velktøy i den
internasjonale konkurransen melfom landene. Regjeringen vil vektiegge en stor satsing på
kunnskap som avgjørende for å styTkenorsk konkurransekraft og bygge landet for framtiden.
Regjeringsplattformen påpeker at "Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best." Det
innebærer at vi må skille oss ut gjennom en befolkning med hoy kompetanse. Her spiller
universiteter og høyskoler en nokkelrolle.
Et overordnet sporsmål er om dagens struktur cr tilpasset ambisjonene om at Norge skal være
en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse de globale Mfordringene, samtidig som
samfUnnets kompetansebehov dekkes Innenfor kostnadseffektive rammer.
Universiteter og høyskoler er viktige samfunnsinstitusjoncr, med et stort mandat: Ifølge
universitets- og høyskoleloven skal universiteter og høyskoler tilby utdanning og utfore
forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. Institusjonenc

11/342drese: Posffisks 8! I9 Dep, 0032 (hlo
KonlorRdree: Kirktg. I S Telefon: 22249090 Telers124 22247764
C3r9.ns. 572 43 7 512

- 0501

Skannet

02.06.2014

Universitetet

i Borgen

skal videre fonnidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for prinsippet om faglig
fi-ibetog anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for ovtig og i offentlig forvaltning, kulturliv og
nxringsliv. Som for alle offendige virksomhetcr, skal mandalet oppfylles innen Foren effeknv
forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene.
Hva skal til for at institusjonene ska, kunne oppfylle dette sarnfunnsoppdraget og ambisjonene
jeg har skissert over?

OVERORDNETTILSTANDSVURDERING
Titstandsrapporienfor hoyere nnion»ing 2014 viser et differensiert bilde av den norske
universitets- og høyskolesektoren: Det har vært stor aktivitetsvekst de siste ti årene, og det er
mange gode fagmiljoer. Jeg mener Iikevel ut det er fiere områder hvor vi må bli bedre. Norsk
forskning når ikke like høyt opp i internasjonale sammenligninger som svensk, finsk og dansk
forskning, men det er ingen grunn til at Norge ikke skal hcvde seg på linje med nabolandene.
Våre fremste miljøer må bli enda bedre, og Ilere miljoer må lølies fram, slik at vi kan få storre
uttelling på den internasjonale arenaen med flere verdensledende miljoer og mer gjennombruddsforskning.
tillegg til at vi ønsker å hevde oss bedre internasjonalt, ser vi bekywringsfulle kvalitetsproblemer ved en del institusjoner og ved en del utdanninger. En del institusjoner har
problemer med å tiltrekke seg fagfolk og studenter, har få studenter på campus og
uteksaminerer få kandidater. Det forskes og publiseres lite, både totalt og av hver cnkelt
forsker. I tillegg er evnen til å hente ekstern finansiering svært begrenset. Selvsagt sier ikke
disse faktaene alt, men de tvinger fram sporsmålet: Leverer disse institusjonene den kvaliteten
på høyere unianning og forskning som vi trenger for å nå ambisjonene våre?

ARBEIDET MED EN STORTINGSMELDINGOM STRUKTUR I
UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN
Hvis vi skal heve kvaliteten i hoyere utdanning og forskning, må vi blant annet se på hvordan
vi organiserer universitets- og hoyskolesektoren: Er dagens organiscring hensiktsmessig, eller
får vi mer ut av ressursenc vi investerer, dersom vi organiserer sektoren annerledes? Arbeidet
med strekturendringer er bare ett av kvalitetstiltakene vi jobber med. Alle de sju satsingene
som ble lansert på Kontaktkonferansen 2014 har okt kvalitet som mål.
Landet skal blant annet bygges gjennom solide utdanninger og tilgang til kunnskap av høy
kvalitet over hele landet, og det er kvaliteten på utdanningen 02 forskningen som skal legge
foringer på strukturendringer. Vi har derfor ikke begynt stortingsmeldingsarbeidet med å
bestemine hvilke institusjoner som skal slås sammen eller skissere arbeidsdelingen mellom de
ulike institusjonene. I dette arbeidet emskervi en god og inkluderende prosess, der innspill fra
seldoren vil bli vurdert og tillagt veld i den videre prosessen.
På lanseringskonferansen for TiroancOmpporten.for hoyere unkinning 2014 og Ferskningshruometeset 7. mai annonserte jeg at vi på UHRs representantskapsmote 13. mai ville
konkrtdisere en bestiIling til institusjonene. StatsseMetær 13jornHaugstad ga der
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institusjonene i oppgave å vurdere sin plass el frannidig UH-landskap med fierre
institusjoner for å heve kvaliteten i hoyere utdanning og forskning Universiteter og hayskoler
blebedt om å skissere ønsket strategisk profil i 2020 og gi en kritisk vurdering av egne
forutsetninger for å realisere denne, med en særskilt vurdering av samarbeid, arbeidsdeling,
konsentrasjon og sammenslåing. Utfordringen som ble gitt var følgende: "Hvor og hvordan
finner og realaserer din insfitusjon sin strategiske posisjon i el UH-landskap med færre
institusjoner, en krevende demografask utvikling (for mange læresteder) og med tydefigere
forventinger til akademisk standard (læringsutbytte, forskningskvafftea)—forventninger som
følges opp og får konsekvenser?".
UHRs representantskapsmøte ble det sifit flere spørsmål som departementet mener står
sentrail i strukturdiskusjonen. Jeg ber om at institusjonene tar disse med i betraktning når
framtidig strategisk posisjon skal vurderes:
Hva betyr det for Norge at flere nærfiggendeland konsentrerer sine ressurser til
forskning og høyere utdanning og gjennomforer strukturendringer?
Hva betyr den demografiske utviklingen for inatitusjonen?
Bor institusjoner med få sokere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av
andre i regionen, ener som faller utenfor institusjonens definerte profil?
Tilbys samme type utdanninger for mange steder?
Hvor lave kandidattall cr forenclig med studiekvalitet, robusthet og kostnads-
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effektivitet?
Hver mange kandidater må utdannes ved institusjonen eller uldanningen for at den skal
ha en viktig funksjon ved å bidra til å dekke arbeidsmarkedets behov?
Bør små mastergrads- og ph.d.-prograrnmer samles på noen utvalgte institusjoner for å
sikre at mastergrads- og pltd,studenteneinngår i et fagmiljo?
Ved rekrutteringsproblemer, lave studenttall og negativ hefolkningsutvikling —hvilken
plass skal institusjonen lta i den framlidige strukturen i høyere utdanning?
Hvilke grep kan gi mer arbeidsdeling mellom de eldste universitetene når det gjelder å
tilby sma fag? Er det mulig å tenke seg mer nordisk arbeidsdefing i små fag?
Bor profesjonsutdanningene tilbys på færre institusjoner, slik at fagmiljoene er mer
robuste?
Hvordan kan vi organisere forskning på store samfunnsutfordringer, som eksempelvis
aldring og omsorg, når forskningen i mange av de aktuelle profesjonsfagene er
fragmentert og ressarsene sprodf tynt ufover?
Hvordan kan vi sikre at profesjonsutdamUnger med korte forskningstradisjoner cr FoLlbaserte?
Hvordan kan vi sikre en profesjone11og kostnafIseffektiv admMistrasjon i Ull-sektoren
som stotter opp om kjerneoppgavene forskning og utdanning?
Hvilke strukturelle grep bør institusjonene ta for å styrke sin internasjonale posisjon og
lykkes i den intemasjonale konkurransen om forskningsmidler?
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ldva slags struktur trenger vi for å få forskning av hoyere kvalitet ved universiteter og
hoyskoler?
forhold i relasjonen menom universitetene og høyskolene og instituttsektoren
påvfrker kvaliteten, herunder irternasjonal konkurransekrafi, i forskning? Hvilke
strukturelle endringer bør eventuelt gjøres?
4,

OPPDRAGET

1lys av disse spørsmålene og ambisjonene for norsk heyere utdanning og forskning, berjeg
alle universiteter og høyåkeler vurdere hvor de ser sin plass j er. sektor med fæfre
institusjoner. Innspillet skal gi en beskrivelse av ønsket strategisk posisjon i 2020 eg en
vurdering av de hovedgrepene som raa gjøres for å realisere strategisk profil. Nærmere
spesifisert innebærer det at institusjonene med utgangspunkt i spørsmålene over skal beskrive:
ønsket strategisk profil 2020, herunder
Faglige prioriteringer (forskning og utdanningstilbud)
Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning,
kunnskapsdeling
Viktigste målgrupper og partnere
Xxitisk vurdering av egne foritsetninger for å realisere strategisk profil innenfor
gjeldende budsjettrammer
Hovedgrep institusjonen vil gjennomføre for å realisere ønsket strategiske profil
Vurdering og konkretisering av tiltak som fremmer samarbeid, arbeidsdeling,
konsentrasjon og sammenslåing
Identitisering av nodvendige endringer i rammebetinåelser som ikke angår budsjett
Hvor og hvordan fmner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et
landskap med:
Færre institusjoner
En krevende demograåsk utvikling
Tydeligere forventinger til akadernisk standard i form av læringsutbytte,
forskningskvalitet somfølges opp og får konsekvenser
Hvordan kan institusjonen styrkes gjennom sammenslaing med en annen eller fiere
andre institusjoner, eller hvordan kan institusjonen bidra til å løfåe kvaliteten på
utdanning og forskning ved ardre institusjoner gjennom sammenslåing? Store
institusjoner bør eksplisitt vurdere sin nasjonale rolle.
Oppdraget gjelder alle statlige universiteter og høyskoler, og institusjonene kan ta
utgangspunkt i eksisterende planer i arbeidet. Institusjonene må bruke tiden framover til å
vurdere egne styrker og svakheter og foreta en grundig selvevaluering av virksomheten som et
ledd i den kommende dialogen om framtidig universitets- og høyskolesektor.

5.

DIALOGMØTER

OG INNSPILL

Regjeringen er opptatt av god dialog eg forankring for å skape felles forståelse av problemer,
utfordringer og muligheter. Det legges derfor opp til dialog med og innspill fra ulike
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interessenter og jeg inviterer til regionale dialogmøter med institusjonene til høsten, se
vedlagte plan for tid og sted. Institusjonene er invitert ut fra geografisk nærhet tiI der møtet
skal finne sted og grupperingen til inøtet er ikke ment som grelåser for arbeidet. Møtene er i
første rekke ment å være en arena der institusjonene kommer med innspill til ICD.
Departementet oppfordrer til utstrakt kontakt institusjonene imellom i denne prosessen, både I
og utenfor egen region.
Departementer ber om å få oversendt et kort notat fra hver enkelt institusjon tre uker før
dialogmøtet. Notatet bor ikke være på mer enn en side, og det bør gi en kort oppsummering
over status i arbeidet og hvilke strukturendringer institusjonen ønsker å diskutere på møtet.
Basert på innspillene vil departementet sende ut en dagsorden i forkant av møtene.
Institusjonenes endelige innspill skal oversendes Kunnskapsdepartementet innen utgangen av
oktober.

ØKONOMISKE RAMMEB

INGELSER

Institusjonene skal I sin gjennomgang av oppdraget ta høyde for gjeldene økonom ske rammer
for universitets- og høyskolesekteren.
Regjeringen vil benytte positive økonomiske virkemidler som skal stimulere til sammenslåinger mellom institusjoner. Departementet vil foreta en konkret vurdering av den enkelte
sammenslaing og strukturendring med tanke på å iilriele stimuleringsmiriler i 2015.

STRUKTUR I NORD-NORGE
Det har vært flere strukturendringer i Nord-Norge de siste årene, også fusjoner. Disse har i
stor grad vært en respons på de samme utfordringene som er skissert over, og ikke i forste
rekke motivert ut fra ønsket om universitetsstatus. I tillegg har det i fiere år allerede vært en
egen prosess i Nordland, og det foreIigger tilstrekkelig med utredninger og kunnskapsgrunnlag om behovet for ytterligere strukturendringer i Nord-Norge. Sammen med
instiPtsjonene vII Kunnskapsdepartementet derfor vardere om dialogmøtet i september skal
benyttes til å diskutere konkrete forstag til strukturendringer som departementet vil oversende
institusjonene på forhånd.

AVSLUTNING
Departementet og institusjonene har et felles ansvar for å oppfylle det store samfunnsmandatet for rorskning og høyere utdanning. Jeg ser fram tiI institusjonenes innspill om
hvordan stnikturendringer kan bidra til at vi best mulig oppfyller den viktige samfunnsrollen
vi har. Departementet må selvsagt vurdere disse samlet og se i hvilken grad de svarer på
nasjonale behov.
Med hilsen

•)jø

Rø

saksen

Vedlegg, Plan for regionmetene i september
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Invitasjon til mote med politisk fedelse om institusjonelle rammevilkår for utvikling av
vet-densledende miljoer 11. november 2014
Jeg inviterer styreledere og rektorer ved universitetene i Bergeo, Oslo, Tromso og Trondheim,
samt Norges miljø- og biovitenskapefige universitel til ct mote med den politiske lcdcBen i
departementet for å diskutere de institusjonelle rammevilkårenc for utvikfing av intemasjonal
toppkvalitet i Norge. hiotcd blir holdi firsdag 11. november jra kl 09.30 fil kl 11.30 i
Knnnskapsdepartements loka far i Kirkegaren 18.
Regjeringen har store ambisjoner for høyere utdanning og forskning. Utdannings- og
fonskningsinstitusonenehar e» nøkkelrefle i realiseringen av kunnskapssamfunnet og for
fremtidig verdiskapning og velferd. Regjeringen vil prioriterc investeringer i utdanning og
kompetanse, og bidra til at den omsettes i verdiskaping. Ett av de sentrale elementene
regjeringsplattformen cr å utvikle fiere verdensledende fimmiljoer i Nome. Satsingen på det
verdensledende må sees på som en ambisjon om å ta kvalitetsheving av forskning og hoyere
utdanning ett steg videre, noe som er en ambisjon vi deler med dcre.
Kvaliteten er jcvnt over god og vi har mange sterke fagmitteer Norge. Det er satset mye på å
fremme kvalitet i forskning og høyere utdanning de senere årene. Det er innfort resultatbasert
finansiering, og det er etablert ordninger som hafter fram enkeltforskere, fremragende sentre
for forskning og utdanning og ynge talenter, samt tiltak som stimulerer til deltakelse på
internasjonal e konkurranscarenaer. Evalueringer og rauporter som går gjennom norsk
forskning og høyere utdanning, viser at arbeidet med å oke kvaliteten har gitt resultater.
Likevel kommer norsk forskningg'7ennomgående dåfi igere ut enn forskning fra våre nordiske
nabot and, og viktige utdanninger har kvalitetsutforetringer. Det er få fagområder der vi er i
verdcustoppen.

Poqadresse: PosIboks 8119 Dep, 0031 Osle
Kontoradres!-;e: Kirlceg. 18 Telefon: 22249090 Telefal: :: 22212764
Org. nr.: 872 417 842

Regjeringen Ia frem en egen EU-strategi våren 2014. Strategien skal bidra til at norske
fagmiljoer samarbeider mer interaasjonalt og henter hjem mer EU-finansiering.
Recringen viii tillegg legge frem en langtidsplan for forskning og høyerc utdanning høsten
2014, som skal bidra til bedre koordinering og prioritering av den offentlige innsatsen på
kunnskapsfeltet. Departementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan
finansieringen av universiteter og høyskoler påvirker utdannings- og forskningsresultatene og
komme med forslag om hvordan institusjonene bør finansieres i framtiden. Regjeringen vil
også legge frem en melding til Stortinget i 2015 om institusjonsstrukturen i høyere utdanning
der eventuelle endringsforslag vil være begrunnet i målet ein hoyere kvalitet,
1tillegg til å utvikle finansieringsmekanismene og virkemidlene vi har for kvalitet i dag
mener jeg det er behov for å gjøre en grundig vurdering av om de formelle rammene som
universitetene er gitt, er hensiktsmessige. Jeg er åpen for å vurdere om det er behov for
endringer i regelverk, fullmakter eller måten universitetene er styrt og organisert på.
Ligger det i dagens rammeverk barrierer for å folge opp egne strategier og prioritere kvalitel i
forskning og utdanning? Dette spørsmålet er institusjonene selv de nærmeste til å svare på.
Jeg vil derfor invitere rektor og styreleder på de ovennevnte universitetene til et møte der
diskutercr de institusjonelle rammevilkårene for utvikling av internasjonal toppkvalitet i
Norge. Jeg ber om at dere melder tilbake om deltakelse innen 15. oktober.
Den enkelte institusjon kan også sende inn skriftlige inaspill i forkant av møtet. Jeg ber i så
fall om at eventuelle innspill sendes innen 1. november,
Jeg ser frem til en god diskusjon med dere.

Med lillsen
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lnnspill til Kunnskapsdepartementets

strukturmelding

Vi viser til brev av 26.05.14 med oppdrag til insfitusjonene om å gi innspill til strukturmelding.
Vårt innspill er behandlet i styremøte 28.8. UiB har ambisjoner om styrke sin posisjon som
et internasjonalt forskningsuniversitet og ledende utdanningsmiljøer med høy faglig kvalitet.
Strukturelle endringer er bare ønskelig hvis det støtter opp om og legger til rette for flere
fremragende fagmlijoer ved UiB og en tydelig videreutvikling av sarnarbeidet med
samfunnævet. Dette arbeidef ønsker vi å (eige opp tangs følgende ekser:

Flerinstitusjonelle

studiesteder

og styrket instituttsektor

i Bergen

UiB planlegger en rekke tematiske klynger 1samarbeld med næringsliv, det offentlige og
ulike forsknings- og utdanningsaktarer i bergensregionen. Klyngene bygger på geografisk
nærhet meilorn ukke forskatngs- og utdahhingsaktorer Bergen, frisk santiJokaksehrg 09
mulighetene til å skape fremragende utdannings- og forskningssamarbeld:
Science City Bergen (EnTek-bygget) skal samlokalisere næringsliv, ulike
forskningsselskaper, grOnderorganisasjoner og forsknings- eg
utdanningsinstitusjoner. I datte inngår et komplett studiested for samarbeid Mellom
teknologimiljøene ved UiB, HiB, Havforskningsinstituttet, CMH og andre akterer:
Teknologicampus Bergen som en del av Science City Bergen.
Tilsvarende studiested for helse aktualiseres gjennom planene om å samle de
helsefaglige miljøene i Bergen: Helsecampus Bergen på Arstadvollen. Aktuelle
partnere er Folkehelseinstituffet, Uni Heise, Bergen kommerne, Herse Bergen,
Hordaland fylkeskommune, BTO, H1Bog
Media City Bergen(MCB) æ etabled og skal samlokalisere TV2, Bergens Tidende,
Bergensavisen, NRK, Vizrt og medieutdanningen ved UiB fra 2017. Visjonen er å bli
et intetnasjonak ledeade kakto for innovasjon og kunnskapstkvikling på mediefeltet.
Havforskningsinstituttet, Ui og en rekke andre nasjonale aktører ønsker å
samlokalisere sine marine infrastrukturer og forskningsgrupper og etablere
ledende marin forsknings-, undervisnings-, forvaltnings- og neeringsklynge. UiB og HI
har i 2014 utarbeidet felles handlingsplan for havbyen Bergan.
Forskningsinstituttene Uni Research, Christian Michelsen Research er hel/del-eid av
UiB. I tillegg er UiB en av stifterne av Hansensenteret i Bergen. Disse foreslaes
sammenslått til ett slagkraftig aksjeselskap. Målet er å få etablert et internasjonalt
konkurransedyktig forskningsinstitutt i overgangen mellom hniversitet og marked.
Telefon 55 58 00 00
oustmettak(auib.no

Internett tmtvt.t.t.uib.no
Org no. 874 789 542
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Fremragende forsknings-

og utdanningsmiljøer

Dialog om ytterågere samordning mellom institusjonenelBergen
internasjonal profil og fagåg komplementær virksomhet.

som har en markant

Institusjonell dialog om et tettere samarbeid mellom NHI-1og UiB. Vurdere nye
samarbeidsformer som vll kunne heve den faglige kvaliteten, styrke poslsjonen
internasjonalt, legge til rette for flere eksellente fagmiljøer og videreutvikle
institusjonenes rolle overfor næPngslivet og offentlig sektor.
Institusjonell dialog med utgangspunkt i eksisterende samarbeldsavtale mellom
Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademæt ved UiB. Dialogen baseres
på et faglig samarbeld innenfor skapende og utøvende kunstfag. Et tydelig samarbeld
vil kunne styrke både studiene og det kunstneriske utviklingsarbeidet ved
kunstfagene i Bergen og legge til rette for en kunst- og kulturklynge i samarbeid med
offentlige og private aktører. Vurdere om i hvilken grad et eget kunstnerisk fakultet
ved UiB eller andre samarbeidskonstellasjoner vil kunne styrke kvaleeten innenfor de
aktuelle fagområdene,

UH —nett Vest —samordning

om profesjonsutdanningene

Unt-nett Vest er et tormallsert sarnarbele meRomhogskolene Bergen, Sogn og Fjordane,
Volda, Stord/Haugesund og universitetece i Stavanger og Bergen:
1.1H-nettVest forlsetter sam et styrket nettverk av selvstendige institusjoner og med et
mer formallsert strukturert samarbeid på særlig lærerutdanning, teknologi, helse,
omsorg og sosialfag for å styrke og sikre profesjonsutdanningene pa Vestlandet.
Universitetet i Bergen imøteser en nærn-ere dialog med Kunnskapsdepartementet om videre
konkretisering av scenariene som er skissert ovenfor.

o
Dag
\- rektbr_

Tore Tungodden
kst. ass. universitetsdirektør
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Stortingsmelding om struktur i heyere utdanning - avklaringer og presiseringer
oppfølgingen av dialogmetene

i

Jeg takker for gode dialogmøter i forbindelse med arbeidet med stortingsmelding om struktur
i universitets- og høyskolesektoren og ser fram til de endelige innspillene fra styret ved
institusjonene til oppdraget som ble sendt dere i mai.
Innledning
Formålet med strukturmeldingen er som kjent høyere kyahtet i norsk høyere utdanning og
forskning gjennom sterkere fagmiljøer. Initiativet til stortingsmeldingen må ses i sammenheng
med de høye ambisjonene regjeringen har for kunnskapspolitikken: Regjeringen har gjennom
regjeringsplattformen uttrykt høye forventninger til 1.11-1-sektorens
rolle for å løse de store
globale og samfunnsmessige utfordringene. Meldingsarbeidet må videre ses i sammenheng
med at rammebetingelsene for norsk UH-sektor er i ferd med å endre seg. I tillegg til
utviklingen internasjonalt, vil jeg i denne sammenhengen særlig vise til prosessene knyttet til
fmansiering, lærerutdanningene og arbeidet med å utvikle flere verdensledende miljøer. Målet
er at alle disse prosessene skal trekke i samme retning —mot kvalitet. Oppdraget må også ses i
lys av evalueringer de senere årene som peker på små og fragmenterte fagmiljøer som hinder
for høyere kvalitet i mange fag og ved mange institusjoner.
1oppdragsbrevet som ble sendt 26. mai 2014, har jeg gitt en tydelig bestilling: 1lys av de
utfordringene og mulighetene sektoren står overfor og ambisjonene for norsk høyere
utdanning og forskning, er dere bedt om å vurdere hvor dere ser deres plass i en sektor med
færre institusjoner. Dere er videre bedt om å vurdere hvordan institusjonen kan styrkes
gjennom sammenslåing med en annen eller flere institusjoner, eller kan bidra til å løfte
kvaliteten på utdanning og forskning ved andre institusjoner, og på den måten bedre ivareta
UFI-sektorens samfunnsoppdrag. Oppdragsbrevet konkretiserer en del av faktorene som må
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vurderes. Det er av vesentlig betydning for det videre arbeidet at alle institusjonene svarer
korderet på oppdraget.
I perioden etter at oppdraget ble gitt, har flere institusjoner etterlyst avldaringer og foringer fra
departementet. I dette brevet ønsker jeg å gi noen avklaringer, men de fleste spørsmålene som
er reist vil bli behandlet i den kommende stortingsmeldingen.
Departementet vil legge stor vekt på institusjonenes vurderinger. Dette innebærer at
institusjonene bør bestrebe seg på å beskrive sine forslag presist og understøtte dern med
argumentasjon som viser hvordan forslaget vil statte opp om strukturmeldingens formål. Jeg
anbefaler at institusjonene beskriver ulike scenarier i sine innspill.
Nedenfor følger tilbakemeldinger på noen av spolstoMene institusjonene har stilt til
departementet i forbindelse med oppdraget.
Institusjonskategorier
og faglige Fullmakter
En del institusjoner har tatt opp spørsmål om framtidige institusjonskategorier og
institusjonenes faglige fullmakter. Departementet har forståelse for ønsket om avklaringer på
disse områdene, men kan ikke gi noen signaler om dette nå, utover at dette vil bli avklart i
stortingsmeldingen.
Dersom institusjonene har vesentlige ønsker eller forslag knyttet til dette, anbefaler
departementet at institusjonene formidler disse i det endelige innspillet, gjerne understøttet
med argumentasjon for og imot forslaget.
Samarbeids- og organisasjonsformer
En rekke institusjoner har tatt opp spørsmål om hvilke samarbeidsformer som kan vurderes
som alternativ til sammenslåinger i strukturmeldingsarbeidet. Eksempler som har vært trukket
frem er konsortier og foretaksmodell tilpasset UH-sektoren.
Departementets utgangspunkt er en framtidig UH-sektor med færre institusjoner. Også etter at
institusjoner er slått sammen, må institusjonene samarbeide. Altså er ulike samarbeidsmodeller positivt, men må i hovedsak anses som supplement til sammenslåinger, ikke
altemativer. Departementet vil understreke at det ikke er aktuelt å innføre et nytt styringsnivå
mellom departementet og institusjonene.
Dersom institusjonene i sine endelige innspill fremmer forslag om andre model/er enn
sammenslåinger, må disse begrunnes ut fra struktunneldingens formål og gi en beskrivelse av
hvordan forslaget konkret vil støtte opp cm kvalitet og bærekraft i utdanning og forskning.
Dette gjelder også forslag som innebærer autonomi til studiestedene, utover den studiesteder
har i dag, innenfor en sammenslått institusjon. Problemstillinger knyttet til styring,
beslutningsmyndigltet og ansvar må belyses.
Det har vært reist spørsmål om modeller som innebærer at enkeftinstitusjoner får et nasjonalt
ansvar innenfor et fagområde. Departementet oppfordrer institusjoner som tenker seg en siik
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modell om å beskrive modellen, herunder hvordan et slikt nasjonalt ansvar kan
operasjonaliseres.
Når det gjelder spørsmål om hvorvidt det vil være aktuelt med endringer i organisasjonsform
og tilknytning til staten, har departementet ikke tatt initiativ til dette. Departementet vil
imidlertid vurdere eventuelle forslag som kommer fra institusjonene.
Det er også stilt spersmål ved hvordan departementet ser for seg forholdet til instituttsektoren.
Det er lagt opp til at stortingsmeldingenvil drofte forholdet mellom universiteter og høyskoler
og forskningsinstitutter. Strulcturmeldingen vil ikke ta for seg strukturen i instituttsektoren
som sådan, men departementet vil altså se positivt på eventuelle sammenslåinger eller andre
former for mer forpliktende samarbeid enn i dag der initiativet kommer fra institusjonene og
instituttene selv.

Geografiskeversus fagfigevurderinger
Departementet har registrert bekymring blant noen institusjoner for at man vil basere
sammenslåinger på geografisk nærhet, mer enn faglige forhold. Jeg understreker at målet er å
finne løsninger som ivaretar strukturmeldingens formål, nemlig økt kvalitet og faglig
robusthet innenfor en rimelig grad av kostnadseffektivitet. Institusjonene må i sine innspill
underbyggeat deres forslagvil fremme slike enebinger.Blant kriterl ene det er naturfig å
vurdere er geografi, faglig likhet og faglig kornplementaritet. I til/egg vil det være relevant å
se hen til administrativ bærekraft og effektiv ressursutnyttelse.

Strukturprosess i Nord-Norge
Departementet legger opp til at strukturen i nord skal behandles i sammenheng med landet for
øvrig. I dialogmøtet i Bodø 5. september uttalte jeg dessuten at Samisk høgskole spiller en
spesiell rolle. Høyskolen har tatt til orde for at den ikke ønsker å bli slått sammen med andre
institusjoner, og frenmiet veldige argumenter for dette standpunktet. Departementet vil derfor
ikke legge opp til å slå sammen Samisk høgskole med andre institusjoner. Samisk høgskole
vil imidlertid kunne styrke seg gjennom nærmere samarbeid med en større institusjon på det
administrative området. leg ber om at Samisk høgskole legger stor vekt på dette i sitt endelige
innspill, og gir grundig og konkret beskrivelse av hvordan administrative funksjoner bør
løses.

Universiteterog hoyskolersom regionaleakterer
Universitetene og høyskolene spiller en viktig rolle som regionale aktører både ved at de
bidrar til kvalifisert arbeidskraft til arbeids- og næringsliv i regionen de er lokalisert i, og
gjennom samarbeldet med arbeids-, nærings- og samfunnslivet. Jeg mener at institusjonenes
rolle som regional aktør blir minst like viktig framover, som den har vært hittil. Institusjonene
bør derfor aktivt søke dialog med relevante samarbeidspartnere, og vurdere de synspunkter og
innspill disse kommer med. Departementet understreker styrets ansvar for samfinmsoppdraget
i regionen også etter eventuelle sammenslåinger. Strukturarbeidet er såledesikke en diskusjon
om studiesteder, men om institusjoner. Tilgangen til høyere utdanning skal ikke svekkes, men
vi må likevel tenke nytt og bruke mufighetene som den teknologiske utviklingen air.

Side3

Finansiering
Kunnskapsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe for å gjennomgå innretningen på
finansieringen av universiteter og høyskoler. Gruppen er faglig uavhengig, og skal levere sin
rapport ved årsskifiet 201412015. Departementet vil ta med seg innspillene fra ekspertgruppen
i arbeidet med stortingsmeldingen om struktur. Det planlegges et høringsmøte for
institusjonene om finansiering etter at rapporten er lagt fibm, på nyåret 2015.

Sammenhengenmellomstortingsmeldingenom struktur og andre prosesser
Strukturmeldingen er ett av fiere prosjekter regjeringen har satt i gang for å øke kvaliteten i
norsk høyere utdanning og forskning. Sammen vil de ulike prosjektene kunne innebære
betydelige endringer i institusjonenes rammebefingelser, som for eksempel endringer i
lærerutdanningene, arbeidet med å utvikle flere verdenstedende universitetsmiljoer, esv. Jeg
har forståelse for at institusjonene skulle ønske seg fiere avklaringer på disse områdene før de
gir sine endelige innspill til strukturmeldingsarbeidet. Departementet vil arbeide for best
mulig involvering av institusjonene i deulike prosessene, men ber om forståelse for at noen
av prosessene nødvendigvis må gå parallelt.

Avgrensningav strukturmeldingsarbeidet
Strukturmeldingen vil konsentere seg om den offentlige delen av UEI-sektoren. Samtidig
anser departementet dette som en god adedning for de private institusjonene til å vurdere
egen rolle i et landskap med færre og sterre statlige institusjoner, og der også andre
rammebetingelser er i endfing. Sammenslainger i den private delen av sektoren må imidlertid
gjøres av institusjonene selv.
Jeg viser også til omtale av instituttsektoren over.

Videre dialog
Som signalisert i de regionale dialogmøtene, er departementet åpent for videre dialog, enten
med enkeltinstitusjoner eller grupperinger av institusjoner, for å diskutere konkrete
strukturforslag fra institusjonenes side.

Avslutning
Jeg er opptatt av at arbeidet med struktormeldingen skal være åpent eg inkluderende. Jeg vil
at strukturendringer skal være diskutert med institusjonene og være basert på prosesser som er
forankret ved institusjonene og deres opplevelser av utfordringer og muligheter. Derfor har vi
hatt dialogmøter, og det er nå institusjonene må melde inn sine ønsker.

Side 4

Det er imidlertid sjelden slik at alle ønsker peker i samme retning og mot den samme
helhetlige løsningen, og det er også tilfelle i denne sektoren. Jeg legger imidlertid vek[ på å
lytte og at ulike hensyn veies opp mot hverandre før de endelige veivalgene gjøres.
Jeg ser fram til de endelige svarene deres på oppdraget.
Med hilsen
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Innspill fra Universitetet i Bergen (UiB) til arbeidet med fremtidig struktur i
universitets- og høyskolesektoren
Vi viser til Kunnskapsdepartementets invitasjon av 26 mai 2014. brev fra UiB til dialogmøtet
25 september, invitasjon til møte 11.11 14 om verdensledende miljøer og brev fra statsraden
av 08.10.14. Kunnskapsministeren har i tillegg inviterl vare fremste forskningsuniversiteter til
a spille inn hvilke institusjonelle rammevilkår som må til for a utvikle internasjonal toppkvalitet
Norge.
I strukturdebatten har ulike perspektiver blitt vektlagt langs følgende akse: 1 Utvikle flere
verdensledende miljøer i en nasjonal og internasjonal ramme. 2. Reduksjon av institusjoner
og effektivisering av høyere utdanning i en regional ramme der et viktig mål er å høyne den
samlende kvaliteten i norsk utdanning og forskning.
Virkemidlene er tettere samarbeid gjennom fusjoner og/eller andre samarbeidsformer
UlE1apner dette for tre scenarier

For

Eliteuniversitet:
Et universitet som rendyrker en profil med grunnforskning og internasjonalt samarbeid med
prestisjeuniversiteter. Pa plussiden betyr en slik profil en rettere linje mot a oppna status og
omdømme innen internasjonal forskning, men den er svakere pa praksisnær utdanning,
innovasjon og samarbeid med partnere i nærings- og samfunnsliv. En slik profil gir heller ikke
noe vesentlig rom for tettere samarbeid med mindre forskningsorienterte institusjoner. Det er
usikkerhet om det er politiske vilje til å satse på eliteuniversiteter. og om det er tilstrekkelig
økonomi til a realisere en slik satsing innenfor eksisterende rammebetingelser.
Fullskalauniversitetet:
Siktemalet er fortsatt a skape og videreutvikle verdensledende miljøer, men med et større
blikk pa innovasjon og samarbeid med forskningsselskaper. høgskoler og innovative miljøer i
nærings- og samfunnsliv. Modellen innbefatter bruk av klynger og at universitetene tar et
ansvar og en lederrolle for a skape komplette kunnskaps- og kompetansemiljøer i et
regionalt perspektiv, men med nasjonal og internasjonal profil og med mulige fusjoner som
virkemiddel.
Med fullskala menes faglig bredde med forskning og phd- utdanning i fagmiljøene. men med
vekt på ulike utdanningsløp og rekrutteringsbehoy Høyskolene og universitetene
samarbeider tettere med forskrungs- og utdanningsaktører mellom hele aksen fra
grunnforskning til oppdragsforskning. og mellom høyskolenes profesjonsutdanninger og
klassiske forskningsbaserte utdanninger.
Pa plussiden gir denne modellen filstrekkelig fleksibilitet og handlingsrom til bade å
samarbeide tett med ulike aktører innen utdanning. forskning, næringsliv, det offentlige og
kultur- og organisasjonslivet. Samtidig forankrer universitetet satsingen pa internasjonal høy
faglig kvalitet gjennom a mobilisere ressurser og støtte i omverden. Minuser kan være at
nasjonale insentiver favoriserer kompetanseuniversiteter og at klyngene ikke gir forventet
merverdi
Kompetanseuniversitet:
Her er hovedsiktemalet a heve den samlede utdannings- og forskningskvaliteten i regionen
gjennom fusjoner mellom høyskoler og universitetet På plussiden har de fusjonerte
universitetene et større handlingsrom for å styrke den samlede kompetansen i regionens
arbeidsmarked. og a koble profesjonsutdanninger innen helse, pedagogikk og teknologi
tettere opp mot forskningen ved universitetene. Pa minussiden kan mye ressursbruk ved
kompetanseuniversitetet dreie over mot a heve kvaliteten i faglig miljøer med mindre eller
annen forskningsporlefølje. heller enn a styrke og videreutyikle fremragende
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forskningsmiljøer. Fusjonskostnadene viser seg ut fra internasjonale erfaringer i sektoren å
være store Modellen kan også bidra til en økt nakademisering1 av tradisjonelt praksisnære
fagmiljøer og svekke relevansen i forhold til samfunnets behov
Fullskalascenariet er etter UlBs vurdering den beste strategien for et universitet med våre
fortrinn og profil. U113er et fullskalauniversitet med flere verdensiedende miljøer og planer for
samarbeid som skal gi ytterligere ledende miljøer.
en rekke klynger og tverrinstitusjonek
Ambisjonene for strukturendringene, langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og
Horisont 2020 bør kunne sikre spissere satsing på våre store fullskalauniversiteter. De har et
bredt, fagra mangfold som både er stort og fleksibelt nok tii å svare på de globale
samfunnsutfordringene. Det er her toppforskningen. som legger grunnlaget for
morgendagens kunnskap og innovative teknologi foregår. Samtidig må samfunnet kunne
etterspørre resultater som setter norsk universiteter pa verdenskartet.
Ønsker regjeringen derimot å prøve ut modeller med store regionale institusjoner som ligger
nærere opp mot kompetanseuniversitetet for universiteter som UiB, NTNU og Ui0, vil lliB ta
ingiativet til en enda tettere dialog med institusjonene på Vestlandet.

Strategisk profil 2020
Det pagår na et arbeid med å utvilde universitetets strategi fram mot 2022. Ny strategi skal
vedtas i løpet av våren 2015. UiBs hovedprioritet i dette arbeidet er at strukturelle endringer
skal legge til rette for utvikling av fremragende fagmiljøer og styrke samarbeidet med
samfunnslivet i strategiarbeidet gjøres en selvevaluering av virksomheten der universgetets
sterke og svake sider vurderes. Vurderingen vil være et sentralt grunnlag for universitetets
strategi fram mot 2022.
Marin og utviklingsrettet faglig virksomhet har status som særskilte, tverrfaglige satsinger ved
UiB. Disse to fagområdene har lange tradisjoner ved UlB og bunner i både geografiske
fortrinn og menneskelige ressurser og entreprenørskap over tid. I arbeidet med ny strategi vil
begge områdene gjennomgå internasjonale evalueringer. Vurderingene fra
evalueringsarbeidet vil danne grunnlaget for hvordan vi innretter og organiserer UiBs
satsinger i kommende strategiperiode Samtidig vil UiB vurdere nye tverrfaglige og -fakultære
satsingsomrader. Klima og energiomstiffing er et sIikt område.
I strategien vil de faglige tyngdepunktene ved UlB omtales som profilområder. De har en
faglig kvalitet, internasjonal karakter og samfunnsrelevans som UiB ønsker både å styrke og
synliggjøre nasjonait og internasjonalt, samtidIg som profilområdene blir viktige UiBs satsing
på Horisont 2020 og i å oppfylle Målsettingene i Langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning.
UiB har som hovedmål å videreutvikle seg som et internasjonalt anerkjent fullskalauniversitet
med høy faglig kvalitet over en stor faglig bredde. Ambisiøse kvalitetskrav til eksellense
utvalgte forskningsmiljøer må balanseres mot en målrettet fornyelse av fagene, i takt med
den internasjonale kunnskapsutviklingen. ut fra universitetets fortrinn og samfunnets behov.
Universitetets forskningsresultater de siste årene viser at satsingen på kvalitet har gitt
resultater i form av publikasjoner, doktorgrader, ERC-stipender og andre
forsknIngsprosjekter av høy kvalitet. I den nye Langtidsolanen vil reaieringen stimulere til
flere fremragende fagmiljøer. Slike miljøer finner vii dag for eksempel på Bjerknessenteret,
som trekkes frem som et verdensledende forskningsmiljø i Langtidsplanen og har gitt
vesentlige bidrag tH FNs klimapanel. Dette er ett av flere eksempel på hvordan ordningen
med Sentre for fremragende forskning (SFF) og andre spissede virkemidler har gjort det
mulig å bygge opp og videreutvikle slike milmer ved UlB.
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Hovedgrep for realisering av ønsket strategisk prOfil
UiB fremste strategiske grep for a utvikle flere fremragende forskningsmiljøer er å etablere
kunnskapsklynger. Målet med klyngene er å skape nye faglige tyngdepunkter og styrke
allerede internasjonalt ledende fagmiljøer, som for eksempel forskning pa klima og på det
marine. Her skal utdanningsinstitusjonene, instituttsektoren, samt kunnskapsintensivt og
forskningstungt næringsliv møtes Under samme tak for å utvikie fremtidens
kunnskapssamfunn.
Felles for alle klyngene er at de skal styrke UiBs arbeld med å lage forsknings- og
utdanningsmiljøer iverdensklasse, og vil samtidig gi langt større muligheter for innovasjon,
Samtidig vil integrering av utdanning Lklyngene nettopp svare pa en del av de utfordringene
OECD-rapporten (Education and Skills) etterlyser.
Klyngene bygger på geografisk nærhet mellom ulike forsknings- og utdanningsaktører, fysisk
samlokaliseting og mutghetene fil å skape fremragende utdanning, forskning og innovasjon.
Dette er omrader vi ønsker å ta et utvidet nasjonalt og internasjonalt ansvar for
Science City Bergem Skal konsentrere en teknologiklynge i det planlagte EnTekbygget. dette inngar et komplett studiested for samarbeftl menom teknologingljøene
ved U1B, Høgskolen i Bergen (HI13),Havforskningsinstituftet, Christian Michelsen
Research (CMR) og andre aktører
Helseklynge Bergen: Tilsvarende klynge for helse aktualiseres gjennom planene om
er Folkehelseinsfituttet,
å fysisk samle helsefaglige miljmer. Aktuelle partnere for
Uni Helse, Bergen kommune, Helse Bergen, Hordaland fyikeskommune, Bergen
Teknologioverføring (BTO) og H1B.
Media City Bergen: Skal samlokahsere TV2, Bergens Tidende, Bergensavisen. NRK.
Vizrt oa medieutdanningen ved UiB samt en rekke andre medleaktører.
Medieklyngen er innflyttingsklar 2017. Aktørene i prosjektet skal utvikle et senter for
forskningsdrevet innovasjon og har allerede fatt status som Norwegian Centre of
Excellence.
Marin klynge: U113,Havforskrfingsinstituttet og andre nasjonale aktører skal
samlokalisere marin forskning, undervisning, forvaltning og næring. Det er utviklet en
egen handlingsplan for havbyen Bergen.
Klimaklynge Bergen har verdensledende forskningsmiljøer innen klimaforskning. U1B
har en plan for å fysisk samle bedrifter, forskning og myndigheter som spiller sammen
om å møte nåtidens og fremtidens klimautfordringer.
Kulturklynge: Samarbeid med Kunst- og designhøgskolen og kultursektoren i Bergen
om en klynge som kobler undervisning og utøvende kunst og gft mulighet for nye
scener/saler og mer flekstbel bruk av infrastruktur

for oppnåelse av strategisk profil
Kritisk vurdering av egne forutsetninger
Talenter: Universitetene må ha talenter for å skinne, US har allerede mange fremragende
norske og internasjonale forskere, men arbeidet med å rekruttere de mest eksellente
forskerne skal systematiseres ytterligere Gjennom strategiarbeidet og et eget
rekrutteringsprosjekt skal UiB utarbeide en plan for å rekruttere og beholde fremragende
forskere
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Bkstern finansierin : Forsknmg på internasjonalt hoyt nivå er avhengtg av langsiktige
investennger i form av oppdatering og tilrettelegging av infrastruktur, så vel som direkte
forskningsmidler til lønn og driftsrnidler. UiB ser at det trengs utvidete rammer til våre fremste
forskningstalenter og våre mikjøer som har potenstal til å være verdensledende. Etablering av
fiere ledende forsknklgsmiljo krever økte ressurser Skal Universitetet i Bergen nå malet om
holde høy internasjonal faglig kvalffet, ma derfor både ambisjonene om og evnen til å
oppnå mer ekstern finansienng styrkes.
ledeSe: Uff3 har lange tradisjoner a fa frem markante faglige ledere som etablerer
banebrytende forsknings- og utdanningsmiljøer. Sentre for fremragende forskning (SFF) er
eksempel på hvordan god forskningsledelse bidrar til å utvikle fremragende
forskningsrmiljøer. Tilsvarende har ledelse også mye å si for å dyrke frem fremragende
utdandnaSmiljøer. Ledelsesutvikling vil være sentrale elementer også i arbeidet med
klyngeetableringer. U113er allerede i gang med å utvikle programmer for styrking av den
faglige ledelsen, og vil pnorttere dette arbeidet høyt i vår nye Strategi.
Infrastruktur
Det er menneskene som driver kunnskapen fremover. Våre forskere trenger moderne
laboratorier og forskningsinfrastruktur for å lykkes. Borskningsrådet har avdekket et
investeringsetterslep i infrastruktur i mangemilliardklassen. Behovet er ikke mindre når det
gjelder bygningsmassen. Forskningsrådet har etablert et eget infrastrukturprogram. Det
samme har EU. UiB har fulgt dette opp med å etablere et eget infrastrukturutva,g. Gapet
mellom behov og tilgjengelige midler er formidabeff Regjeringen har opplagt en mulighet ti( å
løfte norsk forskning og utdanning gjennom konkrete tiltak.
Tverrfaolighet. UiB har lange tradisjoner tor å uttålde gode tverrfaglige fagmiljøer. I
regjeringens Langfidsplan pekes det på at utdanningsinstitusjonene må stimulere til økt
tverrfaglighet og internasjonalt samarbeid. Faglige nyvinninger finner ofte sted i krysningsfelt
mellom ulike disipliner gjerne i møter med samfunnsmessige utfordringer. Det er inedlertid
store utfordringer med satse tverrfagfig innenfor universitetets fakultetsstruktur. Den
pågående evalueringen av universitetets utviklingsforskning og marine forskning skal også
vurdere hvordan UiB har løst disse problemstillingene. Etter UiBs oppfatning vil etablering av
klynger bidra til større tverrfaglighet, både internt ved UiB og mellom sektorer.
,

Effektiv administrativ støtte: Førsteklasses universiteter må ha en
god utnyttelse av administrative støttetjenester. U1E3har nå startet
lederutvikling og organisasjonsutvittling i sentraladmirestrasjonen.
videreutvikle de administrative tjenestene slik at de fortsatt støtter
universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

effektiv orgadsering og
prosesser som omfatter
Malsettingen er å
best mulig opp om

Digitalisering og bruk av ny teknologi i høyere utdanning skal fremme
Digitalisebnq:
internasjonal kvalitet. Digitalisering gjør Utdanningen mer relevant for behovene i arbeidslivet
og er en vikfig forutsetning for å utvikle fjernundervisningen og etter- og
videreutdanningstilbudet ved UiB. Ennå har ikke det digitale Potensial blitt helt ut forlost. I
programmet DigUiEt gjøres en stor og langsiktig satsing på digitale løsninger for utdanning og
fornedling.
rofilenn : UiB har fortsatt et stykke å gå i profesjonalisere
S nli .orrn o
profileringsarbeidet ytterligere.11113legger ikke opp strategien etter internasjonale
rangeringer Det er kkevel et faktum at slike rangennger, som legger stor vekt på omdomme
brukes og har stort gjennomslag i internasjonal akademla. Uis kommer tradtsionelt godt ut
pa malbare faktorer som forskningens gjennomslag og siteringer. I både QS og Times Higher
rankingene framstår UiB som mest siterte universitetet i Norge og blant de 100 mest srterte
verden. Det er omdømmefaktorene som bidrar til at norske universiteter ikke kommer bedre
ut på de samede rankingene. ViS og andre norske universiteter har en stor jobb å gjøre med
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a heve norsk forskning og utdannings anseelse internasjonalt. Samtidig er det viktig å kunne
synliggjøre betydningen av at de norske universitetene har verdensledende miljøer og god
forskning, også nasjonalt. Vi ser en utvikling mot økende konkurranse om både studenter od
forskningsrnidler, nasjonalt og internasjonalt, noe som krever økende satsing på profilering
og synliggjøring av fag, forskningsresultater, læringsmilje og institusjonen som helhet

som ikke angår budsjett
Endringer i rammebetingelser
Rekruttering
satse på innstegsstillinger. UiB støtter dette. I arbeidet med å
Regjeringen ønsker
videreutvikle UiB som et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet må universitetet
torholde seg til et globall arbeiclsmarked for vitenskapelig filsatte. Dages personalreglement
Oppfattes ofte for rigid og tungvint i slike filsettingssaker Dette gjelder bade rutiner rundt
utlysning og formelle krav rundt tilsetfingsprosessen. Det er særlig viktig å justere rammene
for rekruttering av internasjonalt fremragende forskere.
Demo rafisk utviklin
Hovedtyngden av studentene ved UiB kommer fra Vestlandet (66 prosent). I følge data fra
SSB vil befolkningen i Norge fortsette å vokse i heie dette århundret. Veksten blir særlig stor
og rundt de store byene. Dette vil kunne styrke rekrutteringsgrunniaget t UiS i forhold thl
utdanningsinstitusjoner I distriktene.
De siste tiarene har stadig flere utdanningsinsfitusjoner satset på forskningsbasert
utdanning, og flere har oppnådd universitetsstatus. Dette skaber større konkurranse om de
beste studentene. En viktig utfordring for UiB er å innfri store og ulike forventninger fil å
utvikle kunnskapssamfunnet og landets kompetanse, samtidig som kvaliteten i den
forskningsbaserte utdanningen opprettholdes og styrkes.

nasjonale rolle
Det er en viktig oppgave for universitetet å påta seg nasjonale og regionale forpliktelser
overfor fremmedsprak. forskningsformidling, innovasjon og fag- og kompetanseutvikling.
Flere av universitetets studieprogrammer er vurdert i mulige samarbeidsprosesser. Dette
gjelder for eksempel teatervitenskap og mastergrad italiensk litteratur, U113har tatt et
nasjonalt ansvar.
Klyngesatsingen skal gjøre UiB i stand til a videreutvikle forsknings- og utdanningsmiljoer
verdensklasse og ta et nasjonalt ansvar innenfor klyngens fagomrader. Samtidig gir
klyngesatsingen grunnlag for arbeldsdeling og samarbeid Etablering av helseklynge vil for
eksempel bacie styrke samarbeidet mellom helsefagene og profesjonsutdanningene og møte
fremtidens heiseutfordringer og innfri ambisjonene i samhandlingsreformen.
Etablering av Media City Bergen gir spennende muligheter for kunnskapsutvikling,
studiefilbud, forskningsprosjekter, teknologi og innovasjon Med skreddersydde lokaler,
moderne teknisk infrastruktur og forpliktende samarbeid, er ambisjonen å bygge et nasjonalt
ledende utdannings- og kunnskapsmiljø for moderne, digital medieproduksjon. Dette gir også
muligheter til økt digitalisering av alle universitetets studieprogrammer.
Internasjonalt samarbeld er viktig i akademia og UiB har på mange områder vært i en
særstilling nasjonalt som et globalt utadrettet universitet. Dette gjelder innenfor
hovedsatsningsområdene, utviklingsrelatert forskning og det manne, men også p mange
andre felt har UiS en viktig posisjon internasjonalt og globalt. Det har derfor vært naturlig for
Jis a ta et særlig ansvar for utviklingen av noen internasjonale studiesentre og
forskningsnettverk som Peder Saether Centre, SANORD og WUN
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1113vfl i tillegg aktivt søke kontakt med internasjonalt fremragende universiteter som har
komplementær profil for a bygge opp felles sentre. Det er særlig aktuelt å bygge opp slike
sentre Mnenfor universitetets profilområder. som marin, klima- og energiomsfilling Vi vil ogsa
legge stor vekt på å utvikle internasjonale. digitale undervisningstilbud. Shke satsinger skal
også kunne ha en viktig rolle i nasjonalt samarbeid
Det er ikke mulig å adressere de store globale utfordringene uten stor faglig bredde. I dette
scenariet kan U113ta et større nasjonalt ansvar for utviklingen av fagdisipliner,
grunnforskning, forskerutdanning og forskningsbaserte utdanningsfilbud. Samtidig skal UiB
være både et regionalt tyngdepunkt, en viktig nasjonal aktør og en attraktiv internasjonal
samarbeidspartner

IJiBs strategiske posisjon i et landskap med færre institusjoner
UiB har vurdert mulige strukturelle endringer som støtter opp om og legger til rette for flere
fremragende fagmiljøer, og som samtidig bidrar til styrket samarbeid med samfunnslivet. UiB
har vurdert fusjoner og tettere samarbeid med ulike institusjoner i regionen.
Forsknin sselska er
UiB skal arbeide for a slå sammen forskningsselskapene Uni Research og Christian
Michelsen Research til et sterkt slagkraftig aksjeselskap som vil få en sentral plass i de nye
klyngene og en tettere og synligere forankring til universitetet. I tillegg er UiB en av stifterne
Bergen som ogsa tenkes inn i et slikt aksjeselskap. Målet er å fa etablert
av Nansensenteret
et internasjonalt konkurransedyktig forskningsinstitutt, en bro i overgangen mellom
universitetenes grunnleggende forskning og samfunnets behov for kunnskap og kompetanse
form av oppdragsforskning.
Samarbeid med Nor es Handelshø skole NHH
Det er ført samtaler mellom NHH og UiB med formål å vurdere styrket samarbeid og
eventuelt framtidig fusjon, der N1-1Hinngår som egen seNstendig «business school» med
egen enhet, merkenavn og ledelse. Resultat av samtalene er at fusjon er lite ønskelig, fra
NHHs side. Institusjonene vil likevel styrke samarbeidet gjennom å innga strategiske
partnerskap universitetets arbeid med klynger og satsing mot Horisont 2020. Innenfor
media, klima, energi og det marine er det klare samarbeidsflater. Muligheter for å etablere en
egen tematisk klynge med utgangspunkt i UiB og NHH skal utredes. Et tettere samarbeid vil
heve den faglige kvaliteten, styrke posejonen internasjonalt, legge til rette for flere eksellente
fagmiljøer og videreutvikle institusjonenes rolle overfor næringslivet og det offentlige.
Samarbeid med Kunsthø skolen i Ber en KFITE3
Det føres institusjonell dialog om et mulig kunstnerisk fakultet ved UiO med utgangspunkt i
Kunsthøgskolen i Bergen og Griegakademtet ved UiB. En sammenslåing vil styrke både
studiene og forskningen ved kunstfagene i Bergen og legge til rette for en kunst- og
kulturklynge i samarbeid med offentlige og private aktører. I sitt styremøte firsdag 28.10 skal
KHiB drøfte følgende tre scenarier: 1. Selvstendig institusjon der Griegakadermet kan finne
sin plass. 2. Et nasjonalt universitet der alle institusjonene som er tilknyttet program for
kunstnerisk utviklingsarbeid inngar. 3. Kunstnerisk fakultet ved UiB.
Samarbeid med Hø skolen i Ber en HiB
Faglig komplementaritet og geografisk nærhet gjør Høgskolen i Bergen til en viktig
samarbeidspartner for UiB. I dag er samarbeidet mest omfattende og systematisk innenfor
teknologiutdanningen. Her er det arbeidsdehng på bachelornivå. felles mastergrader,
samarbeid om veiledning av master- og PhD- studenter, og utveksling av forskere på en
rekke prosjekter. Også innenfor lærerutdanningen og helse- og sostalfag er det mye
samarbeid og som er i stadig utvikling. Arbeidsgrupper besteende av deltakere fra LtE3og
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HIB har over tid arbeidet med forslag til mer formelt samarbeid, herunder utredning om
fusjoner, innenfor disse omradene.
Høgskolen Bergen ønsker et tettere samarbeid om utvalgte områder der klyngene vil være
et viktig virkemiddel for samarbeid. Det samme gjelder flere av våre egne fagmiljøer. U1Bog
H1B er nå i nær dialog om å konkretisere satsinger pa alle disse fagområdene. I styremøte
22.10.14 fattet HiBs styre følgende vedtak I saken:
HiB ønsker å videreut\ukle sin faglige profif som er profesjons- og anbmdsilvrettet.
Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet.
Styret ser to afternatwe veler for å realisere dette:
Fusjon mellom høgskoler på Vestlandet med mål om å etablere et
profesjonsunlversitet, med HSH, HISE OCIHiVo som aktuelle fusjonspartnere.
Fusjon mellom
og LUB.En slik fusjon kan også inkludere andre høgskoler
i regionen,
Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille innspillet til KDs
strukturrnekling på bakgrunn av styrets drøttinger
I vurderingen av muligheter for styrket samarbeid med Høgskolen i Bergen er
grensedragningen mellom "Kompetanseuniversitetet" og "Fullskalauniversiteter
vesentlig.
En full fusjon med HiB vil gi et sterkt kompetanseuniversitet pa Vestlandet, og mulig økt
forskningskvalitet i de tradisjonelle profesjonsfagene og bedre samordnng av
profesjonsutdanningene
En slik modell åpner for fusjoner med flere høyskoler på
Vestlandel, men kan svekke de faglige synergiene som campusnærhet gir. Det kan ogsa
stilles spørsmål ved om modellen vil passeinn i fullskalauniversitetets internasjonale
ambisjoner om eksellens i forskning og utdanning.
Dialogen med institusjoner UIB ønsker a styrke samarbeidel med, viser at det fortsatt
gjenstår et arbeid med å konkretisere hviIke samarbeidsformer som er mest hensiktsmessig
for UiB i arbeidet med å realisere ambisjonene for et fullskalauniversitet. UIB vil utrede ulike
modeller for fusjoner og samarbeld med sikte på videre dialog med
Kunnskapsdepartementet og institusjoner i regionen.
Samarbeid med øvri e institusIoner a Vestlandet
UH-nett Vest fortsetter som et nettverk av selvstendige institusjoner en samarbeidsarena for
utvalgte forsknings- og utdanningsfelt på Vestlandet, men med et mer strukturert samarbeid
på særlig lærerutdanning, teknologi, helse, omsorg og sosialfag for å styrke og sikre
profesjonsutdanningene på Vestlandet En videreutvikling av UH-nett vest er ikke lenge
aktuell etter Kunnskapsdepartementets tilbakemelding i møte 25.9.

Oppsummering
- UiB ønsker å videreutvikle seg som et fullskalauniversitet med mål om skape og
videreutvikle verdensledende miljøer, men med et større blikk på innovasjon og
samarbeid med forskningsselskaper, høgskoler oginnovative miljøer 1nærings- og
samfunnsliv.
Et av UlBs viktigste virkemiddel for a bygge eksellente utdannings- og
forskningsmiljeer er bruk av klynger.
U113tar et ansvar for og en lederrolle i å skape komplette kunnskaps- og
kompetansemiljøer i et regionalt perspektiv, men med nasjonal og internasjonal profil.
Som et tu!Iskalauniversitet ønsker vi tettere institusjonelt samarbeld med NHH, KHiB
og HiB og andre institusjoner, og er i løpende dialog om ulike samarbeidsmodeller
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UlB arbeider for a slå sammen forskningsselskapene Uni Research og CMR til et
sterkt slagkraftig aksjeselskap som vil få en sentral plass i de nye klyngene og en
tettere og synligere foranknng til universitetet.
UiE3har en viktig posisjon internasjonalt og globalt og tar et særlig ansvar for flere
internasjonale sentre og nettverk. I tillegg vil UiB søke kontakt med internasjonalt
fremragende universileter som har komplementær profil for a bygge opp nye. felles
sentre og utvikle Internasjonale, digitale undervisningstilbud.
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Regjeringen har gjennom regjeringsplattformen
uttrykt høyeforventninger til Ullsektorens rolle for å løse de store globale og samfunnsmessige utfordringene.
Kunnskapsdepartementets strukturmelding utfordrer derfor sektoren til nytenkning for
å oppnå høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning gjennom sterkere
fagmiljøen En tettere integrering av utdanning og forskning i naturvitenskapelige og
teknologiske fag ved LliR og
gjennom etablering av et fakultet for teknologi ved UiB
vil kunne bidra til dette ved at:
Det vil gi større faglig tyngde innen en stor bredde ov naturvitenskapelige og
teknologiske temaer.
Det vil forsterke temaer som institusjonene allerede er sterke og tydellg profilerte
innen, som klima, energi og datateknologi.
Det vil gi den sammenslåtte institusjonen en langt mer robust plattform til å utvikle
styrke innen maritime teknologier og medisinsk teknologt som igjen vil bidra til
kvalitetsøking iforskning og utdanning i klima, energiomstilling og marine fag.
Sammenslaing vil gjøre det lettere å etablere nye sivilingeniørstudieplasser og
dermed kunne forbedre det økonomiske fundamentet for EnTek-bygget
(Energiteknologibygget).
Det skapes handlingsrom gjennom arbeidsdeling og konsentrasjon som i sin tur er
avgjørende for kvalitetshevende tiltak
6. Samlet er MN og AIØ en mer relevant partner for byens teknisk-naturvitenskapelige
instituttsektor og for verdiskapningen i regionen.
Vår anbefaling erderfor

at det igangsettes en utreding om sammenslåing.
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Regjeringen har gjennom regjeringsplattformen
uttrykt høye forventninger til UHsektorens rolle for å løse store globale og samfunnsnnessige utfordringer.
Kunnskapsdepartementets
strukturmelding utfordrer derfor sektoren til nytenkning
for å oppnå høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning gjennom sterkere
fagmiljøer. Dette ble sist presisert i Kunnskapsministerens
brev av 8. oktober til
institusjonene om «Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og
presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene».
Det er dog ikke intuitivt klart hva som cr den beste løsning for institusjonene eller
landet på denne utfordringen. Dersom en omstrukturering
av Ull-sektoren leder til
tærre Irinstitusjoner
og større og mer diverse U-institusjoner, vil konsekvensen være
at det totale volum av U-sektoren i Norge øker dramatisk (f.eks. målt ved antA
vitenskapelige universitetsansatte
eller ved antall studenter som tar
universitetsstudier).
Dette er ikke nødvendigvis en positiv utvikling, nasjonalt sett tr
erfaringer fra andre land, f.eks. Storbritannia og Sverige). En konsekvens kan være,
sett fra et 11i1)-perspektiv, at den gjennomsnittlige forskningsproduksjon
(per
vitenskapelig ansatt) vil bli lavere. Dette er ett av flere relevante kvalitetsaspekter
å
vurdere, og svarer ikke nødvendigvis på bestillingen fra
Kunnskapsdepartementet.
Igkeså, dersom en sammenslåing fører til at de
profesjonsrettede
utdanningene ved HiB dreics i retning av lengre og
forskningsrettede
U1B-utdanninger, kan det bety at Norge og regionen totalt sett
mister utdanningskapasitet
i en sektor som næringslivet etterspør.
Tross dette mener vi at en tettere integrering av utdanning og forskning i
naturvitenskapelige
og teknologiske fag ved UiB og HiB vil bidra til å oppfylle
Regjeringens og Kunnskapsdepartementets
intensjoner. 1) Det vil gi større faglig
tyngde innen en stor bredde av naturvitenskapelige
og teknologiske temaer. 2) Det vil
forsterke temaer som institusjonene allerede er sterke og tydelig proffierte innen, som
klima, energi og datateknologi. 3) Det vil gi den sammenslåtte institusjonen en langt
mer robust plattform til å utvikle styrke innen maritime teknologier, som igjen vil
bidra til kvalitetsøking innen marin forskning og utdanning. Det vil for eksempel klart
være positivt for det nye Senter for dypmarin forskning (med hovedforankring ved
Institutt for geovitenskap, UiB) og for SkI-søknaden innen maritim teknologi og
fornybar energi («Maritime SHIFT», med hovedforankring ved Institutt for fysikk og
teknologi, UiB). Det vil styrke IliB innen medisinske og medievitenskapelige
teknologier. 4] Sammenslåing vil gjøre det lettere å etablere nye sivilingeniørstudieplasser og dermed også forbedre drt økonomiske fundamentet for EnTekbygget. 5) Gjennom arbeidsdeling og konsentrasjon vil det på sikt skapes
handlingsrom som i sin tur er avgjørende for kvalitetshevende tiltak. 6) De store
næringene på Vestlandet innen våre fag er energi, maritim og sjømat. Dette er også
næringer som trenger kontinuerlig fornyelse og vidercutvikling, der nye teknologier
vil være avgjørende for om vi lykkes. En sammenslåing som fører til at Bergen blir
enda mer attraktiv for flinke studenter eren langsiktig fordel for hele Vestlandet, ja
for norsk verdiskapning.
Sivilingeniørseminaret
i juni 20141 bekrefter bred og bare delvis utnyttet faglig
kontaktfIate mellom MN og Alø, samtidig som enhetene er komplementære: MN er
Som en del av samarbeidet om sivilingenigrutdanning
under Science City Bergen, hle det 17. juni
arrangert et seminar mellom Al0 og MN der ogsåfaglige samarbeidsområder
hie kartlagt.
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MN og AIO har et
og MØ tilsvarende profesjonsforankret.
sterkt forskningsforankret
betydelig potensial for økt samarbeid innen forsking, utdanning og innovasjon. Dette
speiler en generell utvikling der naturvitenskap og teknologi vokser tettere sammen:
Naturvitenskap er avhengig av teknologi for å observere og skaffe ny viten samtidig
som teknologiske fremskritt avhenger av grunnleggende naturvitenskap. AIØ har sin
og teknologiutvikling, men bygges gradvis opp på
styrke på ingeniørutdanning
På disse områdene er MN sterkt
masterutdanning.
og
forskerutdanning
forskning,
samtidig som det har skjedd en gradvis utvikling av teknologiprofilen i nisjer. Det er
utfordrende for både MN og MØ hver for seg å skulle dekke hele spekteret og samtidig
dyrke fremragende spisser, enten de er profesjonsnære eller forskningsnære. Dette
taler for mye tettere samarbeid godt forankret i alle nivå, kombinert med omforent
arbeidsdeling.
utdanning, forskning, innovasjon styrkes, så må de
Skal kvaliteten i primæroppgavene
tiltak som iverksettes føre til styrket faglig robusthet, mer effektiv bruk av ressursene
og større handlingsrom til omstilling og oppstart av nye initiativer. Kvalitet må også
ses i forhold til relevans enten det er mot regionale behov eller bidrag til løsninger på
mellom MN og AIØ vil arbeidsdeling gjøre
globale utfordringer. I komplementariteten
at begge i større grad kan konsentrere seg om sine respektive styrker både i forskning
og utdanning. Det åpner også for gjensidig læring og styrking der det er mindre sterke
områder. Den samlede kursporteføljen kan utnyttes hedre med felles tilrettelegging.
Det er også rom for en mer samordnet satsing på innovasjon.
Bedre utnyttelse av spesialisert og tung infrastruktur er enda et område hvor det vil gi
gevinst å samarbeide tettere. MN og AIØ kompletterer også hverandre med sterke
henholdsvis internasjonale og regionale nettverk. Gjennom strategisk og systematisk
utvikling av et mer forpliktende samarbeid er det definitivt rom for kvalitetsheving.
Anbefaling

fra MN og AIØ

Vi ser i grove trekk for oss tre alternativ for samarbeid

mellom AiØ og MN:

Fortsette dagens uforpliktende samarbeid mellom AIØ og MN.
Etablere klynger og forpliktende nettverk slik som Science City Bergen.
a) Sammenslåing av UiB og HiB der AIØ går inn som et eget fakultet.
b) Delvis fusjon ved at bare AIØ går inn i UiB - som et eget fakultet.
Beslutningen om at alternativ 1 ikke er tilstrekkelig er i praksis allerede tatt gjennom
etableringen av Science City Bergen og tilsvarende klyngeinitiativ. Dette er et godt
skritt i riktig retning, men vi anbefaler like fullt sterkt å utrede sarnmenslåing som kan
utløse en enda større del av potensialet i total kvalitetsheving og svare på regionale
behov. Dette kan vi oppnå både gjennom alternativ 3a og 3b, uten at vi kan ta stilling
til 3a som også angår andre fag. Delvis fusjon (31]) er imidlertid en løsning som
svekker resten av 11111.
Vi mener at dette vil gi et klart svar på Regjeringens ønske om sterkere og mer
profilerte institusjoner for forskning og høyere utdanning.
Hvorfor er samtnenslåing

best

Vi har allerede gitt en generell begrunnelse for at sammenslåing bør utredes videre ut
ikke gir ønsket kvalitetsheving av egen
fra at uforpliktende nettverksamarbeid
virksomhet og heller ikke svarer på regionens behov. Vi gir her noen konkrete
grunner hvorfor vi mener de ulike institusjonene og regionen vil tjene på
sammenslaing:
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Positiv virkning for UiB: Marin, klima og energi er store ternatiske satsninger i Norge
og ved UiB. I disse fagene har AIØ til dels overlappende og til dels komplementære
satsninger. Ingeniørfagene ved IliB har også, på samme måte som realfagene ved UiB,
økende relevans for helsesektoren på Haukeland og andre steder, HiBs
ingeniørutdanning er den største i landet på hachelornivå, og har langt flere søkere
enn studieplasser. Hil3 har altså en meget høy kompetanse i bachelorutdamling som
mange fag ved UiB kan lære av og samarbeide med. Det vil også kunne styrke
rekruttering av masterstudenter.
Et nytt ingenlørtakffitet vil også være en stor fordel
for lli13i realiseringen av det nye energi- og teknologibygget (EnTek-bygget). Det er
også tverrraglige muligheter mellom AIØ hyggfag Oordskifte/ arealplanlegging) og
Juridisk fakultet på UiB.
Positiv virkning for AIBI:Det er for få som har lyst til å utdanne seg innen teknologiske
fag i forhold til samfunnets behov, og det er stor konkurranse om de gode studentene.
BådelliB og HiB ønsker å øke sine utdanningskapasiteter
innen teknologi/
ingeniørfag, og begge institusjonene arbeider med å utvikle sivilingeniørprogrammer
for dette. Organisering under UiB vil gjøre det lettere å tiltrekke dyktige lærekrefter til
disse utdanningene. Ingeniørfakultetet vil også dra nytte av UiBs langt sterkere
tradisjoner innen master- og PhD-utdanninger.
Positiv virkning for forskningsinstituttene:
Bergen er svært fragmentert både når det
gjelder lokalisering og organisering. Det er gledelige prosesser i gang for tettere
samarbeid og samlokaBsering mellom UiB og Havforskningsinstituttet
og også mellom
Uni Research, Christian Michelsen Research og Nansensenteret. Det ville være en klar
styrkning for disse institusjonene om naturvitenskapelig og teknologisk forskning og
utdanning innen temaer som marin, maritim, energi og klima også ble tettere
integrert. Samarbeid mellom disse institasjonene og UlBs naturvitenskapoBge og
teknologiske fakulteter ville også gjøre det lettere for dem å bygge bredere
kompetanse innen teknologi, for eksempel mot helse, maritime næringer og den nye
medieklyngen.
Positiv virkning for den regionale verdiskapningen: De store næringene på Vestlandet
innen våre fag er energi, maritim og sjønnt. Dette er også næringer som trenger
kontinuerlig fornyelse og videreutvikling der nye teknologier vil være avgjørende for
om vi lykkes. En sammenslaing som fører til at Bergen blir enda mer attraktiv for
flinke studenter er en langsiktig fordel for hele Vestlandet, ja for norsk verdiskapning!
De to fakuitetene vil ha ulike profiler langs aksen fra grunnforskning til profesjonsnær
forskning og innovasjon, men vil kunne samarbeide og utfylle hverandre i
sivilingeniørutdanninger
og i forskningsgrupper og sentre rettet mot alle disse, og
tlere til. 0i13er medeier i Bergen Teknologioverføring (BTO), som har som formål
bidra til at forskernes ideer kan omgjøres til verdiskapning. Også her har
ingeniørutdanningen
en komplementær kvalitet i Senter for Nyskapning som forsker
på innovasjon og regional forretningsutvikling, og som dermed har kunnskap om
hvordan regionens næringsliv kan komme i tettere inngrep med
Etter en vurdering basert på historikk handlingsrom, kvalitetsheving og hva som gagner
regionen best, konkluderer vi med at samling av MN og AJØ til to fakulteter i samme
institusjon (IliEJ er den beste løsningen. Samling under etfel/es institusjonsstyre og en
felles institusjonsledelse vil sette både dagens MN og AIØ bedre i stand til å nå sine
nåværendemål - og videreutvikle samarbeidet med hverandre og med regionen om nye
felles måt
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Tillegg 1 Historikk
MN og AIØ har lange tradisjoner for utdanningssamarbeid. Tidlig på 1980-tallet kunne
UiB-studenter ta teknologikurs ved den gang Bergen Ingeniørhøgskole slik at
studentene kunne kvalifisere til sivilingeniørgraden ved endt hovedfag. Likedan
kunne ingeniørstudenter
ta kurs ved IKB for å sikre bedre innpassing ved
hovedfagsstudier der. Senere ble det laget en utredning som resulterte i rapporten
Samarbeid mellom 11Wog Hin om sivilingeniørutdanning
(1996). Konklusjonen
allerede den gang var gode muligheter for å få dette til, og store deler av
anbefalingene er fulgt, blant annet etableringen av samarbeidsorganet
mellom IBB og
UiB i 2006.

Med kvalitetsreformen i 2003 ble et viktig hinder for denne typen samarbeid fjernet
ved at inntektene fra avlagte studiepoeng gikk H.Iden institusjonen som gav
undervisningen - selv om studentene kom fra en annen institusjon. Det medførte at
fiere kurs ble lagt ned ved MN og studentene nå tar tilsvarende kurs hos AlØ, på
samme måte som mange 3.-årsstudenter ved AIØ har tatt og tar valgfag ved MN for å
gjøre overgangen til et mastergradsstudium
lettere. I dag kommer rundt 18 % av
masterstudentene
ved MN fra Alø. Den nye fleksibifiteten i BSc-MSc-overganger var
også en av grunnene til at TeknoVest (www.teknovest.no)
ble etablert i 2004 for å
utnytte dette for hele Vestlandet. En av hovedoppgavene til samarbeidsorganet
mellom Uil3 og HiB var å kontinuerlig se etter samarheidsmuligheter,
spesielt innen
masterutdanning. Det har resultert i en felles mastergrad i programvareutvikling,
og
nå samarbeid om en mastergrad
energi hvor UiB tildeler graden frem til HiB blir
akkreditert. Ved MN er også noen bachelorkurs blitt terminert og studentene sendt på
tilsvarende kurs på AlØ.
Tettere utdanningssamarbeid
og det faktum at et flere PhD-kandidater fra MN har fått
jobb ved AIØ, har resultert i økende forskningssamarbeid.
Dette ble ytterligere
stimulert da UlTnett Vest ble stiftet i 2008 og ordningen med såkornsprosjekter
ble
etablert. Slik der er i dag er forskningssamarbeidet
i stor grad knyttet til personlige
relasjoner.
På den operative innovasjonssiden har UiB sammen med Helse Bergen og
Havforskifingsinstituttet
etahlert og bygget Bergen Teknologioverføring (BTO) til en
av de beste TTOene i Norge. HiB har etablert Nyskapingsparken Inkubator
samarbeid med fiere aktører der IliB er involvert gjennom BTO. Nyskapingsparken
ligger under HiBs Senter for nyskaping som er regionens sterkeste miljø på forskning
på og kunnskap om innovasjonsprosesser.
Erfaringene fra et forholdsvis uforpliktende samarbeid er at potensialet innen
utdanning, forsking ag innovasjon mellom MN og Alø på langt nær er tatt ut Det kan
vises til gode resultater, men etter lang tid. Hovedgrunnen er nok at forpliktelser i
nettverkssamarbeid er for vage og at konkurranse, ofte ubevisst, er hemmende. Det blir
ikke bedre av at forankringen i samtlige tre nivå (fagmiljø/ institutt
fakultet/ avdeling
- institusjon) sjelden er på plass.
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Tillegg 2. Regionale utfordringer i kunnskapslandskapet
Bergen er sentrum i den mest industritunge regionen i Norge og er omgitt av en lang
rekke selskaper fra store konsern, der riktignok få har hovedsete i Bergen, til et stort
mangfold av SMBer, deriblant mange teknologitunge. Det blir fra fiere hold hevdet at
kontakten mellom FoU-miljøene og næringslivet ikke er god nok. Viktige årsaker til
dette er:
I utkast til Regional forskningsstrategi Hordaland 2015 (Hordaland
Fylkeskomrnunel sier følgende: "Det regionale næringslivet er relativt lite
forskingsorientert. Faktisk forskingsintensitet for næringslivet i Hordaland er
betydelig lågare enn forventa FoU-intensitet ut frå den gjeldande næringsstrukturen. Tilsvarande manster k3n ein observere i andre kystfylke dominert av
ressursbaserte næringar (eksempelvis i Ropaland og Møre og Rornsdal)."

Selskaper som bruker Foll har ofte samarbeidspartnere
og kjøper FoUtjenester andre steder enn Bergen, og da spesielt i Trondheim. Dette skyldes
delvis større bredde innen teknologifag i Trondheim, og delvis at ansatte er
alumni derfra og har preferanser dit når det gjelder FoU-sarnarbeid.
Ved Teknologikonferansen
arrångerf bos Hydro i juni 2007 ble det sagt at det
er mange aktører i FoU-sektoren I Bergen og stor grad av fragmentering som
gjør det vanskelig for industri å se kompetansen og mulighetene som finnes, og
ikke minst komme i inngrep med Folf-institusjonene.
Innovasjonsseminaret
"Bridge over Troubled Water2 I 2009 konkluderte slik:
Mange aktører og møteplasser kan virke fraksjonerende fordi viktige
deltakere med begrenset tid ikke kan være engasjert i alt.
Regionen trenger et større tilbud innen høyere teknologiutdanning og
dette må skje i samarbekl med HiB (sivilingeniør) og UiB
(teknologimastere]
Grunnleggende næringsrettet FoU (og utdanning) må styrkes og bygges ut
på områder der det regionale næringslivet har styrke og behov.
Byens instituttsektor må styrkes for å fylle viktig roller i arenaen mellom
universitet og næringsliv.
Det er viktig å legge godt til rette for at regional FoU bidrar til å skape ny
næring som også viI representere alternative karriereveier for de mange
med høy utdannelse regionen produserer hvert år.
Samarbeid må forankres både i bunn og på topp hos samarbeidspartnerne,
men også i bredde slik at det iøke bare er få utvalgte som hele tiden treffes.
Aktørene i regionen må være omr samstemt aktive i ulike nasjonale
organer i Oslo for at regionens muligheter innen forskningsdrevet
innovasjon og nærngsutvilding blir ivaretatt på en balansert måte.
I det norske FoUlandskapet spiller instituttsektoren
en viktig rolle sammen med
universiteter og høgskoler, slik det er illustrert i figurene under. De forskjellige
aktørene har ulike roller og fokus i næringskjeden fra basal forskning via
teknologiutvikling til næringsutvikling og marked. Med rammene definert av norsk
forskningspolitikk, må alle disse være på plass For at et fagområde skal ha best
forutsetning for å lykkes - for alle aktørere. Figuren til venstre illustrerer fokus for de
tre aktørene med naturvitere, ingenjører og forskere i instituttsektoren.
Sistnevnte
har mest tid til FoU og den derfor er best rigget for å agere hurtig mot næringslivet
z http://www.rnichelsencentre.com/docHP"20clokurnenter/CMR-10-411011-RA-01NUMT_SerninaLlndusery_Science_2009-12-08.pdf
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som ofte operer med kort tidshorisont. Først når denne samhandlingen fungerer vil
FoU i kunnskapstriangelet
vist til høyre, være optimalt rigget. Dette er også viktig for
basal forskning da forskningsfinansiering
i økende grad krever dette samspillet, både
nasjonalt og internasjonaIt.
FORSKNING

UTVIKLING
-

MARKED

Naturyitenskap

.
Instituttsektoren

SENTRE OG KLYNGER
SFF
SFI/ FME TTO

NÆRINGSKLYNGER
NCE/ GCE
ARENA

Fou
Ingenier

.
,'
, Nyskaping
Innovaajon ,
,
,
/Off
Næring
-- --sektor

rro

,

Det har vært en positiv utvikling i Bergen de siste årene, blant annet ved at flere ny
sentre og næringsklynger er etablert. Men utfordringene i listen over er fortsatt
gjeldende i større eller mindre grad. Viktige årsaker til dette er at dess flere relativt
autonome aktører med hovedfokus på egen virksomhet og dels overlappende
samfunnsoppgaver,
dess bedre samhandling må det være for å ta ut potensialet. Ilvor
ofte har styrene i kunnskapsinstitusjonene
sittet sammen og drøftet strategisk
utvikling av institusjonene både i forhold til internasjonal frontforskning og regional
næringsutvikhng? Vår påstand er forøvrig at også det første kulepunktet i listen over
er en utfordring FoU-miljøene med offentlig finansiering har el delansvar i å gjøre noe
med.
Dagens relativt uforpliktende samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen i Bergen
fangerer godt i etablerte konsortia, men er svært krevende når nye muligheter skal
gripes og kunnskapspolitikk skal formes Da er det nødvendig å være samstemtog fatte
beslutninger til det besteforjellesskapet, ikke bare jær aktørene enkeltvis der
konkurranseaspektet bevisst eller ubevisst kommer inn.
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Tillegg 3. Fakta om AIØ og MN

Avdeling

tor ingeniorlag

Hogskolen

(A1))

ved

Det matematisk-naturvitenskapelige

i Bergen

(MN)

ved Universitelet

takultet

i Bergen

Faglig tilsatte
500

fl
IJ 5. per

12:

P ' .91.esso'

PosclO1,1,

Sataeat

I

Fr'f't

fl FOrSt 12,3

nara:Je^5

HZeskoierPktol
10.

2:1C

2012

2013
2713

20:1

2012

2311

Publikasjonspoeng

60

800

40

600

•

400

20

200

0

0
2009

Inntektsfordeling

2010

2011

2012

2009

2013

(i millioner)

2010

2011

2012

2013

1 000
900
101Andre
000

200
180

700
AnCre
11[1.1

621S
12123
512.0

122
130

,

Nra

1C.0

Nrla

/33

3C10
60
111G,unnbevilgning
20

200

Grunnbevflgning

I CO

2X9

2:109

10221011

2013

s

Avdeling

for ingeniorrag

llogslulcii

(A10)

ved

Det matematislynaturvitenskapelige

i Bergen

(MN)

ved Ilniversitetet

lakultet

i bel gen

Studieprogram
Ingenimr (3 år)
Bachelor (3 år)

12

Masterprogram

3

(2k)*

Utdanningssomorbeid
(NTNU,

UiB og L110)

• V

t

,

a

oppnådde

grader

og avdelingene

pa MN i 2014

samarbeider

om

har ingemelr/bachelorgrad

fra Alø

_

Mastergrad
Doktorgrad

366

Bachelorgrad

173
15*

Mastergrad

303
266

Doktorgrad

73

0

15 studenter

basert

masterprogram,

opp til masterprogram

2
i 3
J1

i 2013

Bachelor, ingenlør
Bachelorgrad, andre

Rekruttering

er et felles

som ble tatt

16
17

Internasjonale
fellesgrader (2_år)
Integrerte masterprogram (5 år)
phd

3

mosterprogrom

43 av 304 studenter

Antall

Bachelor (3 år)
Masterprogram (2 år)*

4

oppnadde

i geografisk

på opptakstall

fellesgraden

ornråde,

2014

aBergee

kernrnene

lilHordaland,

utenern

Bergen
itRogsland
aSoge

og førdane

taBergen

korfunune

uHordalandrutenom
Bergen
Roga land
lieSogn og fordane

it more cg rornsdal

sil More o4 romsdai

14Norge for ovng

LI Norge

for ewig

