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Bakgrunn
Universitetsstyret ga på møtet 12. februar (sak 4/15) sin tilslutning til retningen og strukturen i
strategidokumentet og ga universitetsledelsen fullmakt til å ferdigstille et utkast for høring i
organisasjonen.
Utkast til strategidokument med kommentarer og merknader som fremkom i styremøtet, ble
sendt på høring i brev 27. mars med høringsfrist mandag 15. juni. På grunnlag av merknader
og kommentarer i høringsrunden har universitetsledelsen i dette notatet gjort en
oppsummering av høringsrunden og presenterer dette nedenfor. I tillegg har en med
utgangspunkt i de konkrete tilbakemeldingene laget et revidert forslag til strategi for den
kommende seksårsperioden, og dette følger som vedlegg til dette dokumentet.
Generelt
Gjennomgående blir det gitt gode tilbakemeldinger på prosess, som har vært opplevd som
åpen, inkluderende og grundig. Utkastet leses generelt som gjennomarbeidet, ambisiøst og
fremtidsrettet, og i tråd med UiBs etablerte sentrale verdier, og det gis tilslutning til struktur
og målsettinger.
Det er videre kommet en lang rekke kommentarer og endringsforslag til enkeltpunkter, i tråd
med den invitasjonen som høringsbrevet 27.mars fra rektor og direktør la opp til.
I det følgende oppsummeres tilbakemeldingene med i fem punkt, langs de dimensjonene
kommentarene grupperer seg.
1: Profilering og synliggjøring
Det er et gjennomgående ønske at UiB får en profilering gjennom et eller flere tema-ord som
både får frem UiBs egenart og tyngde. Utkastets forslag «Hav – liv – samfunn» får ikke
tilslutning fra alle, særlig er ordet «hav» problematisk for mange, og det bemerkes fra flere at
en savner både en klarere begrunnelse for valg av de tre ordene samt at en heller ikke kan
se at de samme nøkkel-ordene gjenspeiles godt nok i dokumentet.
Det humanistiske fakultet:
- Stiller seg kritisk til at grunnforskningen, som så sterkt fremheves i første del av
dokumentet, blir mer usynlig senere i teksten til fordel for utfordringsorientert forskning og
mer instrumentell tenkning.
- Gjennomgående er betydningen av de tematiske nøkkelordene “Hav”, “Liv” og “Samfunn”
svakt beskrevet i første del. Et forslag til forbedring vil være å legitimere de tre nøkkelordene
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tydeligere: Hvorfor “hav”, hvorfor “liv”, hvorfor “samfunn”? Kunne strategiens temaord også
vært klarere faglig forankret i strategidokumentets første del? (HF/LLE)
Det juridiske fakultet:
- Strategidokumentet bør på en klar måte få fram Universitetet i Bergen sin egenart. Det
juridiske fakultetet vil gjerne se at Universitetet i Bergen profilerer seg som det «blå»
universitetet eventuelt det «marine» universitet. Lokaliseringen med nærhet til kysten og
havet gir berettigelse til en slik profil. Derfor er vi også kritisk til temaordene: Hav – liv –
samfunn. Vi vil gjerne at UiB bruker temaordene: Kyst – Hav og Samfunn, gjerne med
inkludering: Det blå/marine universitet. Dette er temaord som alle fakultet kan assosiere seg
med og innrette prosjekter mot.
- Vi vil ellers fremheve at høringsforslagets tittel: Hav-liv-samfunn er for svakt forankret i
strategiutkastet. Temaordene Hav - liv - samfunn gjennomsyrer ikke strategien, og det bør
gjøres mer synlig hvorfor disse temaordene i tilfeller blir valgt for den nye strategiplanen.
Enten man velger fakultetets forslag om Kyst – Hav – og samfunn, eller det som er foreslått
av arbeidsgruppen, må det være en klar profilering av UiB i strategiplanen.
- Vår største innvending mot det foreliggende utgangspunkt strategiplan er at vi savner en
klarere profil for UiB som motstykke til andre institusjoner. Hva er særegent for Bergen og
UiB, og hvilke fortrinn har vi i forhold til de institusjonene vi sammenligner oss med? Stikkord
her kan være; Bergen som internasjonal handelsby, bærekraftig utvikling etter oljen mv.
Klima og marine miljø representerer en klar styrke for UiB, og vi må la disse miljøene vokse.
Vi er derfor overrasket over at disse områdene ikke er tyngre markert i det foreliggende
utkast, men mer fremstår som likestilte med andre områder som fakultetet finner mindre
viktige.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
- Undertittelen «Hav - liv - samfunn» har vi på mange måter sans for, men vi er bekymret for
uklarhet i grensedragningen mot de strategiske hovedsatsingsområdene vi mener bør inn i
strategiplanen. Vårt forslag er heller å bruke «Kunnskap som former samfunnet» som
undertittel da denne, i tillegg til å skille seg klart ut fra satsingsområdene, også signaliserer
en mer offensiv og aktiv tilnærming til UiBs rolle i samfunnet.
Det medisinsk-odontologiske fakultet:
- Punkt F3 er det eneste sted der tittelen konkret blir fulgt opp: ”Ved aktivt å prioritere,
profilere og tilrettelegge for faglig utvikling innenfor temaene hav – liv – samfunn”. Det er
potensiale for forankring i punkt B4 (Vestlandet), punkt C4 (samfunnsbygging), samt i hele
kapittel D og E, Del 2 – tiltak hvor det er vist til evaluering av marin og utviklingsforskning, til
bruk for etablering av tverrfaglige satsninger generelt og videreutvikling av de faglige
tyngdepunktene i disse områdene. Tittelen lover mer enn strategien holder i dette tilfellet.
- I tittelen «Hav – Liv – Samfunn» kan det være krevende for vårt fakultet å kjenne seg igjen,
men utkast til strategiplan gir samtidig muligheter for at fakultetet selv kan definere
handlingsrom og retning innenfor egne fagfelt.
Det psykologiske fakultet:
- Det hadde vært ønskelig med en analysedel hvor det fremgår tydeligere valg av retning og
hvorfor de enkelte områder er prioritert i neste planperiode, og hvorfor de aktuelle valg av
virkemidler er spesielt egnet for å oppnå målsetningene.
- Tittelen «Hav - liv - samfunn»: Fakultetet vil foreslå en undertittel «Kunnskap som former
fremtidens samfunn». Dette vil gi et bedre fokus på utvikling av ny kunnskap som sentral
oppgave for universitetet.
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
- Tittelen på utkastet til ny strategi, «Hav – liv – samfunn» har som mål å profilere den vide
kompetansen ved UiB samtidig som den prøver å spisse strategien mot hva UiB ønsker å
profilere utad. Tittelen bør være faglig samlende og ikke splittende i forhold til fakulteter og
institutter, samtidig som den bør angi en klar retning på UiBs satsing og profilering og
plassere UiB innenfor den nasjonale og globale forskningsverdenen. Forslaget «Hav – liv –
samfunn» har flere svakheter og fanger ikke viktige særtrekk ved Bergen og Vestlandet. Hav
representerer kun én side av den marine og maritime tradisjon på Vestlandet, men ikke
Vestlandets særtrekk med fjorder og lokalsamfunn som i uminnelige tider har vært avhengig
av det karakteristiske kystlandskapet. Tittelen sitt fokus på Hav utestenger viktige
forskningsmiljø og nesten all samfunnsforskning, og tittelen utestenger implisitt all forskning
om vann som ikke er hav.
- Fakultetet vil foreslå en alternativ tittel Vann, liv og samfunn. Denne tittelen fanger inn
Bergen/Vestlandets særtrekk. Det er Vestlandet som krysningspunkt mellom ferskvann og
saltvann, mellom fosser/elver/breer/fjorder og sjø som både har gjort det til en turistmagnet,
som har skapt den vestnorske industrien og i senere tid oppdrettsnæringen. Tilgang på vann
er grunnleggende for alt liv og gjennom tittelen Vann, liv og samfunn åpnes det for å
inkludere problemstillinger som er sentrale for globale livsvilkår og for alle fagmiljøene ved
UiB. Den engelske formen Water, life and society lyder bra, og det originale
forskningsmessige er nettopp den bevisste sammenbindingen av et fysisk element, det
biologiske og det samfunnsmessige, og fokuset på samspillet og den gjensidige forbindelsen
mellom disse tre nivåene. Tittelen vil kommunisere bra med både akademia og samfunnet
generelt og vise den nære relasjonen mellom universitetet og det som preger Vestlandet, og
relasjonen mellom vann og samfunn.
UiB-Global:
- «Hav-liv-samfunn» er en tittel som virker ekskluderende på forskning om vann som ikke er
hav. Vi foreslår å bruke «vann» i stedet for «hav». Med «Vann-liv-samfunn» som tittel på
strategien inkluderes hav, men også ferskvann, som en stadig mer presset naturressurs
mange steder i verden. «Vann-liv-samfunn» har noe evolusjonært over seg og er
forskningsmessig originalt med samspillet mellom et fysisk element, det biologiske og det
samfunnsmessige. «Water-Life-Society» lyder også svært bra på engelsk. Med UiB sin
geografiske plassering i mente er det nettopp «vann» som er karakteristisk for Vestlandet og
det særegne for regionen hvor UiB ligger.
2: Forskerutdanning
Dette punktet har vært drøftet i mange sammenhenger under arbeidet med ny strategi,
særlig i dialogmøtene, men også i OU-prosjektet har dette vært et viktig tema.
Det medisinsk-odontologiske fakultet:
- Forskerutdanningen er viktig i kontakten med flere samarbeidspartnere og bør styrkes som
et satsingsområde og utvikles som en internasjonal merkevare for UiB i interaksjon med
viktige samfunnsaktører og internasjonale samarbeidspartnere.
Forum for forskerutdanning:
- Etter forumets oppfatning skulle doktorgraden kunne være et fyrtårn og en merkevare for
UiB, både når det gjelder de tematiske satsningene, klyngene og de andre målsettingene.
Forskerutdanning er noe alle fakulteter er dypt involvert i og som kunne samle og spisse
satsningen på både forskning og utdanning ved UiB. Vi mener det ville være en god idé om
dette kom tydelig til uttrykk i universitetets strategi. Vi er derfor forbauset over at
forskerutdanningen i strategiutkastet kun er nevnt tre ganger. Med ca. 1500 kandidater, mer
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enn 200 disputaser, ca. 800 veiledere er forskerutdanning en meget viktig virksomhet ved
UiB som det satses systematisk på og som med fordel kan løftes frem og synliggjøres.
3: Utviklingsrelatert forskning
Sett i lys av de to store evalueringene av satsingsområdene «marin forskning» og
«utviklingsrelatert forskning» var det nok en forventning om at dette ble fulgt opp i planen. I
og med at «marin» er nevnt i planen som mulig klynge, har flere kommentert fraværet av en
tilsvarende klynge for global- og utviklingsrelatert forskning. Det er et sterkt ønske fra et
flertall av fagmiljøene at dette blir rettet opp, enten som en egen klynge eller som en annen
modell, men i alle fall godt synlig i den nye strategien.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
- Vi mener det er uheldig om ikke UiB viderefører sin godt etablerte strategiske satsing på
hhv marin - og utviklingsrelatert forskning. «Utviklingsrelatert forskning» bør imidlertid endre
navn til «forskning på globale samfunnsutfordringer» som vil dekke både menneskelige,
samfunnsmessige, ressursmessige og miljømessige forhold.
Det medisinsk-odontologiske fakultet:
- Fakultetet mener at global- og utviklingsrelatert forskning og utdanning må inn som
satsingsområde. Dette er i tråd med nasjonale og internasjonale politiske målsettinger og
prioriteringer, men er nå tatt bort i planen.
-Forskning og utdanning relatert til utviklingsland (utviklingsforskning) startet opp tidlig på
1960-tallet og har vært et strategisk satsingsområde siden 1988. Vi mener at UiB bør
opprettholde global og utviklingsrelatert forskning og utdanning som et strategisk
satsingsområde. Dette feltet er strategisk viktig for hele UiB, inkludert fakultetet, og bør
innarbeides som et strategisk mål også i UiBs nye strategiplan inkludert etableringen av
helseklyngesatsingen på Årstadvollen der Senter for internasjonal helse naturlig hører inn.
Det psykologiske fakultet:
- Forskning og utdanning knyttet til utviklingsland ved UiB er internasjonalt anerkjent og har
vært et langsiktig strategisk område ved UiB. UiB bør også kunne bidra i et globalt
samfunnsansvar ved å være et utdanningssted for studenter fra det globale sør, ha aktiv
kunnskapsformidling og satsing på forskning rettet mot global fattigdom, helse og utvikling i
neste planperiode. Fakultet og fagmiljøer ble ved utsendelse at evalueringsrapporten
informert om at denne ville være en viktig del av arbeidet med UiBs nye strategi. En bør
arbeide for å utvikle, koordinere og skape større synergieffekter av den globale- og
utviklingsorienterte forskningen ved UiB. Dette bør inngå som eget punkt i strategien.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
- I evalueringen av utviklingsrelatert forskning påpekes det at UiB har forskningsaktivitet av
høy kvalitet innen feltet, og at enkelte miljøer er i verdensklasse. Samtidig påpekte
evalueringspanelet at det mangler en overordnet organisering av denne forskningen. Det er
viktig å bruke fagevalueringen til å fortsette det gode arbeidet som er lagt ned i dette feltet. I
utkastet til UiBs nye strategi nevnes ikke utviklingsrelatert forskning som en klynge. Flere av
instituttene ved fakultetet utrykker at den manglende konkretiseringen av fremtidig
organisering av denne forskningen er uheldig. Det samfunnsvitenskapelige fakultet ser det
som viktig at utviklingsorientert forskning videreføres som et viktig forskningsfelt ved UiB og
at organiseringen av dette forbedres. Ett av instituttene foreslår at globalisering og utvikling
defineres som et tverrfaglig satsingsområde og legges til viserektor for tverrfaglighet sitt
ansvarsområde.
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- Det samfunnsvitenskapelige fakultet ønsker en selvstendig samfunnsfaglig satsning og ber
i tillegg om at det legges til rette for å styrke og koordinere satsingen på forskning på globale,
sosiale og kulturelle endringer (global, social and cultural transitions).
UiB-Global:
- UiBs tradisjonelle hovedsatsing på «global og utviklingsrelatert forskning» har bidratt til
kunnskapsoverføring og forskning for å motvirke fattigdom og marginalisering internasjonalt.
Grunnlaget for det som i dag er et stort og særdeles tverrfaglig miljø ble lagt på 1960-tallet,
og har vært et prioritert satsingsområde siden slutten av 1980-tallet. UiB har hatt, og har
fremdeles, et nasjonalt fortinn innen globalt orientert forskning og er det universitetet i Norge
med bredest forpliktende samarbeidsrelasjoner med forskere og forskningsinstitusjoner
utenfor Europa og Nord-Amerika. Vi mener dette bør komme tydelig fram i strategien.
- Evalueringen av dette satsningsområdet i 2014 bekrefter tidligere evalueringer og slår fast
at kvaliteten på, og relevansen av, den vitenskapelige produksjonen på feltet holder
fremragende internasjonal standard. Evalueringspanelet anbefaler at UiB «opprettholder
global og utviklingsrelatert forskning og utdanning som et strategisk satsningsområde og
sikrer at all forskning og utdanning innenfor satsningsområdet er representert i universitetets
profilering og strategi», og samtidig styrker organiseringen av tverrfaglig forsknings- og
utdanningssamarbeid.
4: Klynger
Klyngemodellen får gjennomgående gehør i fagmiljøene og ellers. Det er dette grepet i
strategiutkastet som får aller flest tilbakemeldinger. Diskusjonen går på antall (for få/for
mange) og særlig omkostningene ved en slik modell. En ønsker ikke en utvikling hvor
klyngesatsinger går på bekostning av andre gode og veletablerte fagmiljøer som ikke (helt
eller delvis) lar seg innpasse i de klyngene som blir etablert. Det påpekes også at
synergieffektene ved klyngemodellen må komme tydeligere fram i dokumentet, både når det
gjelder effekten på utdanning/undervisning og samspillet/ gevinsten i forhold til eksterne
aktører i klyngene.
Det humanistiske fakultet:
- Det blir et sentralt spørsmål hvordan prioriteringen av kostbare enkelttiltak og klynger vil
påvirke finansieringen av grunnforskningen og den virksomheten som blir liggende utenfor
hovedsatsingene, men som ikke desto mindre utgjør en vesentlig del av kjernevirksomheten
ved breddeuniversitetet UiB.
- Det er for oss viktig at de betydelige investeringene i seks klynger strategien synes å
forutsette, ivaretar en nødvendig balanse, slik at det enkeltes fakultets bidrag til
finansieringen reflekterer fakultetenes og fagmiljøenes potensielle deltakelse og gevinst.
Mange fagmiljøer ved HF har potensiale til å yte verdifulle bidrag til de foreslåtte klyngene,
og det er viktig at dette potensialet blir utnyttet når klyngene skal konkretiseres.
- På samme tid er det nødvendig å være oppmerksom på at UiBs humanistiske fakultet, i
likhet med sterke humanistiske fakulteter annensteds, har en stor faglig bredde med store og
små fagmiljøer der en finner internasjonalt ledende enkeltforskere og forskningsmiljøer som
ikke kommer til å omfattes av de særlige satsningene strategidokumentet legger opp til. Det
er derfor en svakhet ved utkastet at det ikke beskriver konkrete strategier for å ivareta all den
verdifulle forskningen av høy internasjonal kvalitet som ikke ligger innenfor rammene for
klynger eller tilgodeses av satsningen på eksternt finansiert prosjektforskning.
- Fakultetets hovedbidrag til klyngesatsningen er knyttet til et forslag om å etablere en
«middelalderklynge» i samarbeid med Universitetsmuseet. Fakultetet er svært positivt til en
slik klynge som vil kunne styrke den historiske, litterære og arkeologiske forskningen og
utdanningen ved UiB. Vi stiller oss positive til opprettelsen av en slik klynge, der det vil være
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naturlig at Det humanistiske fakultet inntar en ledende rolle.
- I strategiplanen brukes betegnelsen "helsefagene" som vi oppfatter som noe begrensende.
Det er mange fagmiljø, for eksempel på HF, som arbeider med helse-forskning, og en
åpnere formulering kunne vært ønskelig med tanke på den tverrfaglige bredden i denne
klyngen. (HF/Griegakademiet)
Det juridiske fakultet:
- For at noe skal utpekes som satsingsområder – eller klynger – må det etter Det juridiske
fakultet mening ha et bredt nedslagsfelt slik at forskningsmiljø ved – helst – alle fakultet kan
innrette seg etter det som løftes fram som UiBs særlige satsinger. All erfaring tilsier dessuten
at man ikke må ha for mange satsinger. Det juridiske fakultet vil fraråde at man utpeker mer
enn tre satsinger… Det juridiske fakultet anbefaler altså at de tre spissede satsingsområdene
som UiB bør begrense seg til i sin hovedstrategi bør knyttes til klima, marin og helse…
- Fakultetet mener at utvelgelsen av klynger er helt essensielt for hvilken profil UiB ønsker
seg for de kommende år. Fakultetet ønsker sterkt at UiB profilerer seg gjennom å ta fatt i de
store samfunnsutfordringer innenfor miljø, fornybar energi og ressursutnyttelse, klima og
helse.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
-Når det gjelder klynger mener vi at det må utvikles og bygges kunnskapsklynger innenfor
UiBs strategiske satsningsområder, i tillegg til å utvikles klynger som en generell modell for
økt kvalitet gjennom samarbeid. Vi mener at klyngene ikke bør presenteres kronologisk i del
2, men strategisk. De som utgår fra UiBs strategiske satsningsområder bør presenteres
først, dernest andre fagmiljøer som skal oppnå økt kvalitet gjennom samarbeid.
Middelalderklyngen kunne kanskje vurderes knyttet opp mot den marine klyngen som en
utvidelse av begrepet ‘marin forskning’ i maritim retning, ettersom Bergens tilblivelse og
utvikling gjennom middelalderen i stor grad var knyttet til marine ressurser og maritim
transport og kommunikasjon. På den måten ville flere miljøer få tilgang til et av UiBs
hovedsatsningsområder, samtidig som UiB øker den tverrfaglige dimensjonen i den marine
forskningen.
Det medisinsk-odontologiske fakultet:
- Klynger kan tolkes som et mål i seg selv, mens det snarere bør være et virkemiddel for å
oppnå best mulig forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
- Flere av de tverrfaglige samarbeidene som planlegges etablert, også i en
klyngeterminologi, har i en årrekke hatt et sterkt faglig samarbeid med alle elementer som
klynger (basert på geografisk nærhet) er tiltenkt; utdanning, forskning og innovasjon, og
støtter opp om den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg.
- Fakultetet prioriterer arbeidet med Helsecampus på Årstadvollen høyt og er positiv til at
klyngesatsingen er godt forankret i strategiplanen.
Det psykologiske fakultet:
- Fakultetet er positive til at en arbeider for etablering av enkelte klynger som samler
forskjellige relevante og sterke fagmiljøer fra flere institutt/fakultet/institusjoner. Det bør
analyseres noe mer hvordan klynger kan videreutvikle eksisterende
kompetanse/kunnskapsmiljøer i Bergen og klyngesatsingenes muligheter til ny
kunnskapsutvikling og utdanning på tvers av fag/disiplinområder.
- Ved UiB finnes sterke helsedisipliner fordelt på flere ulike fakultet/institutter og relevant for
mange fakultet. Dette inkluderer godt etablert internasjonalt samarbeid og flere større SFFer. Helse bør være et viktig strategisk satsingsområde ved UiB og prioriteres i
klyngesatsingene. Fakultetet vil delta aktivt i planlegging og utforming av en helseklynge på
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Årstadvollen. Klyngen er meget relevant for deler av fakultetets utdanning- og fagmiljøer og
vil tilrettelegge for gode samhandlingsarenaer innenfor forskning, utdanning, praksistrening
og innovasjon. Dette gir mulighet for å etablere god tverrfaglig praksis i flere utdanningsløp
fra flere fakultet/institutt og vil kunne gi en bedre samhandling med institusjoner som er
fremtidige arbeidstakere for mange av våre ferdig utdannede kandidater.
- Det bør gjennomføres en konsekvensanalyse som viser hvordan universitetsressurser
planlagt knyttet til klyngesatsing vil få omfordelingseffekter og påvirke ivaretakelse av
disiplinær forskning som pr i dag ikke er tenkt å inngå i klyngesatsing.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
- SV-fakultetet ønsker å understreke at klynger ikke trenger å være en fysisk lokalisering
knyttet til et hus, men kan være folk som samarbeider. Utkastet til strategi vektlegger større
satsing på tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fag- og fakultetsgrenser. Det samfunnsvitenskapelige fakultet er svært positiv til intensjonen om mer tverrfaglig samarbeid. I
strategidokumentet står det at "Vi skal utvikle klynger for nyskapende forskning, utdanning og
innovasjon". Fagmiljøene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet påpeker at det imidlertid
er uklart hvilken konsekvens slike klynger vil ha for den etablerte aktiviteten ved UiB.
- Det samfunnsvitenskapelige fakultetet vil påpeke at UiB må opprettholde sterke
fagdisipliner samtidig som faglig utvikling utforskes i skjæringspunkter mellom disipliner.
Flere av instituttene ved fakultetet påpeker at klynger i betydning av fler- og tverrfaglig
forskning vokser frem der det legges til rette for forskning av høy kvalitet og samarbeid.
Intensjonen om høy kvalitet på aktiviteten ved UiB støttes av fagmiljøene ved fakultetet.
Flere av instituttene påpeker at den beste forskningen kommer ut av fagmiljøer som får
tilstrekkelige rammer for god disiplinbasert grunnforskning. I kombinasjon med gode
mekanismer for å fremme fler- og tverrfaglig forskning vil det kunne etableres sterke
fagmiljøer innen temaene som er identifisert som tema for klyngene.
- En god og gjennomtenkt rekrutteringspolitikk må fremheves som viktig for å skape
forskning og utdanning i verdensklasse. Utkastet til strategi sier at "UiB skal kjennetegnes av
en sterk og langsiktig satsing på grunnforskning" og "utvikle breddeuniversitetets unike
muligheter for faglig fordypning, mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser". Det
samfunnsvitenskapelige fakultet vil påpeke at dette er viktige hensyn som må ivaretas i en
situasjon der ressurser kanaliseres mot å bygge verdensledende miljøer. Forholdet
mellomgrunnmiljøene og kunnskapsklyngene bør vurderes med hensyn til risikoen for en
svekkelse av grunnmiljøene og deres tradisjonelle oppgaver innen grunnforskning, teori,
metodeutvikling og utdanning. Det etterlyses avklaring på hvor mye av satsingen på klynger
som skal baseres på eksterne midler og hvor mye UiB selv vil kanalisere inn i denne
satsingen på bekostning av eksisterende fagmiljøer.
- Det samfunnsvitenskapelige fakultet og instituttene stiller seg positive til at det i
høringsutkastet legges opp til å satse tungt på klimaforskning ved UiB. Klima og
energiomstilling er sentrale samfunnsutfordringer som krever høy forskningsinnsats, og UiB
har flere ledende forskningsmiljø innen dette feltet. Samtidig blir det stadig mer prekært å
forstå kulturelle, institusjonelle, politiske og økonomiske betingelser for klima og
energiomstilling.
- Klimaforskningen bør organiseres slik at det legges til rette for tverrfaglig samarbeid. Vi
ønsker å styrke den samfunnsvitenskapelige klimaforskningen og utvikle et nært samarbeid
med naturvitenskapelige miljøer, samt de humanistiske, psykologiske og andre miljøer. Ett
tiltak som kan bidra til å åpne for tverrfaglig samarbeid er å bruke begrepet ”omstilling” i
navnet på klimaklyngen. Dette skaper faglige innganger for miljøer utenfor de
naturvitenskapelige. Utkastet legger opp til å skille klima (klimaklyngen) og energi (Science
City Bergen). Det er viktig å ha med seg at dette bør være tette faglige koblinger mellom
klimaforskningen og energiforskningen, ettersom disse griper i hverandre på flere måter.
(SV/ Institutt for økonomi)
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Studentparlamentet:
- Det er synd at man valgte å gå vekk fra en strategi basert på profilområder… Slike
profilområder vil fungere godt som et profileringsverktøy, og det vil vise at man tør å satse
spesielt på noen områder. Studentparlamentet mener derfor man bør gå tilbake til ideen med
profilområder, og at klima bør være et av disse.
Forskningsutvalget:
En del av utvalgets medlemmer peker på de mange positive virkningene av de to langsiktige
institusjonelle hovedsatsingene marin forskning og utviklingsforskning, og spørsmålet ble stilt
om det var strategisk klokt å gå vekk fra hovedsatsinger. Samtidig ble det etterlyst en
satsning på bærekraftig energi.
- Det er viktig at det kommer klart frem i dokumentet at klynger ikke et mål, men et
virkemiddel. I avsnittet ”Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse” bør det presiseres at
klyngene er viktig for å legge til rette for tverrfaglighet.
UiB-Global:
- Vi mener det er viktig at Universitetets lange og unike historie, med forskning som støtter
opp om en global bærekraftig utvikling, blir tydeliggjort i strategien, og at miljøet organiseres
som en kunnskapsklynge på globale samfunnsutfordringer. Klyngens fokus vil være på
globale samfunnsutfordringer for å bidra med bærekraftige løsninger innenfor helse, miljø,
demokrati, likeverd og en globalt rettferdig samfunnsutvikling. Dette er områder som krever
utstrakt samarbeid på tvers av disipliner og på tvers av ulike deler av verden.
Innspill fra gruppe av 51 forslagsstillere:
- Det trengs en plattform for forskning om styresett, implementering, rettens
virkningsmekanismer og samspillet mellom rett og politikk i en globalisert verden i rask
endring, som kan frembringe kunnskap om hvordan de samfunnsmessige
basisinstitusjonene fungerer under ulike vilkår. De samfunnsmessige styringsutfordringene –
hvordan destruktive dynamikker oppstår og endres og hvordan sosiale transformasjoner og
innovasjoner kommer i stand – er spørsmål som statsvitenskapen, sosiologien og jussen har
teoretisk begrepsapparat og metodisk kompetanse til å analysere. Samtidig krever globale
styringsutfordringer ny teoriutvikling gjennom en bredere tverrvitenskapelig dialog og
komparativ forskning med empirisk tilfang fra alle deler av verden. En kunnskapsklynge om
Governance, Law & Social Transformation ved Universitetet i Bergen vil skape ideelle
muligheter for å utvikle kunnskap som kan møte de komplekse utfordringene vi står overfor.
5: Utdanning
To innvendinger mot målformuleringene går igjen i høringsuttalelsene. For det første om det
er riktig å tallfeste et mål om prosentvis gjennomføringsgrad, og for det andre om
gjennomføring er den riktige ekvivalenten for kvalitet og attraktivitet.
Det juridiske fakultet:
- Vi stiller oss bak forslaget om at UiB skal ha høye ambisjoner innenfor utdanning. Vi ser
imidlertid ikke at det er oppstilt noen gode målparameter for hvordan den ambisjonen skal
nås. Vi mener at studentbarometer og søkertall per studieplass kan være relevante
momenter for å vurdere hvor attraktivt et studiested er.
-Ved Det juridiske fakultet har vi pr. i dag en høy gjennomføringsgrad og vi er positive til
målet om 70 % gjennomføringsgrad på s. 8 i utkastet.
- Vi mener videre at etterutdanning har fått for lite fokus i strategiutkastet. Vi opplever at
organiseringen av dette tilbudet fortsatt ikke er optimalt. Vår oppfordring er dessuten å
tydeliggjøre UiB som en arena for «livslang læring».
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
- Parallelt til at god utdanning skal være forskningsbasert, må også forskningen, særlig innen
satsingsområdene, utnytte mulighetene for kvalitetsheving som ligger i en tett(ere) kobling til
relevante utdanninger. Vi mener at UiB-strategien bør være tydeligere på det positive
gjensidige samspillet det bør være mellom forskning og utdanning (jfr. SFU), - ikke bare fra
forskning inn mot utdanning men også fra utdanning inn mot forskning.
- De konkrete gjennomføringsmålene knyttet til at «UiB skal bli Norges mest attraktive
studiested» bør endres. Det er stor forskjell på bachelor- og masterstudier, og vi mener det
vil være uheldig å sette 70 % gjennomføringsgrad for begge program. For
masterprogrammer er gjennomføringsgrad på 80 % mer naturlig. For bachelorprogrammene
bør strategien vise ambisjon om at flere gjennomfører, men samtidig ta høyde for at
bachelorstudenter er en meget heterogen gruppe der mange har behov for tid til å finne ut
hvilket studieløp og -program som passer. Dessuten vil en tallfesting kunne føre til at
programmer som allerede ligger over måltallet ikke prioriterer videre forbedringer i
gjennomføringsgrad. Vi mener derfor at målet må være å øke fullføringsgraden
sammenlignet med i dag, men at målet ikke tallfestes, i hvert fall ikke for
bachelorprogrammene.
- Når vi skal utvikle verdensledende forskningsmiljøer på alle fakulteter bør UiB også ha
internasjonale (ikke bare nasjonale) ambisjoner innen utdanning på enkelte områder der vi
satser og der vi har spesielt god kompetanse – f.eks. marin og klima.
- Når det gjelder infrastruktursatsing foreslår vi (i del 2) at det utarbeides en plan for å sikre
også studenter tilgang på moderne faglig tilpasset infrastruktur for trening i praktiske
ferdigheter. Dette er viktig for å sikre høy kvalitet og relevans i utdanningen og bidra til å
gjøre UiB konkurransedyktig i kampen om studentene.
- En satsing på å få mer arbeidspraksis inn utdanningene er allerede i gang ved UIB (jfr.
sentral arbeidsgruppe som er oppnevnt, BioCeed med mer). Dette er svært relevant for
kontakt med samfunnet, utdanningskvalitet og relevans i utdanningene, og fortjener egne
punkt.
Det psykologiske fakultet:
- Her mangler analyse i forhold til kobling av mål av UiB som mest attraktive studiested og en
gjennomføringsgrad på 70 %. Det bør ryddes i hvilke punkter som kan bidra til de to målene.
Kunnskapsklynger kan være positive bidragsytere i utvikling av studieløp og
utdanningsformer, men det er viktig å ivareta forankring i institutt/disiplinmiljøer og utvikling
der.
- Det savnes punkter som avspeiler frafallsproblematikk og de ansattes kompetanseutvikling
knyttet til undervisning, eksempelvis:
-- kompetanseutviklingstiltak for å heve vitenskapelige ansatte undervisnings-, vurderingsog veiledningskompetanse.
-- systematisk kartlegging av årsaker til forsinkelse og frafall og jobbe med aktivt med
studieveiledning slik at såkalte «feilvalg» kan bli nyttig tilleggskompetanse.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
- Å målfeste en gjennomføringsgrad på 70 % kan være uheldig på flere vis. Vi slutter oss til
ambisjonen om at UiB skal være en ledende utdanningsinstitusjon og ha høy kvalitet på
undervisningen, men å tallfeste gjennomføringsgraden er uhensiktsmessig.
Studentparlamentet:
- Vi mener tverrfaglighet i utdanningen har fått for liten plass i dette strategidokumentet.
Tverrfaglighet generelt har fått mye plass, men det meste under dette handler om
forskningen. Studentparlamentet ønsker at det kommer inn et punkt GX som utdyper at det
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skal satses på tverrfaglighet, gjennom blant annet å gjøre det enkelt å ta emner på tvers
fagfelt og fakultet, samt å åpne så mange av universitetets emner som mulig for alle
studentene ved UiB. Det skal også opprettes flere tverrfaglige studieprogram.
- Universitetet i Bergen har en veldig stor andel bachelorgrad-studenter.
- Studentparlamentet mener man må ha et mål om å øke andelen master- og ph.d-studenter,
og dermed redusere andelen bachelorgrad-studenter. Vi ønsker derfor et punkt GX, der man
presiserer at dette er en målsetning, og at man for å nå dette målet skal jobbe systematisk
med markedsføring av master- og ph.d-programmer.
- Vi ønsker at man inkluderer noe om studentaktiv forskning. UiB må legge til rette for og
oppfordre til at studenter også skal kunne ta del i den forskningen som foregår. Studentene
er en del av fagmiljøene på UiB, og bør sees på som ressurser.
Studieadministrativ avdeling:
-I tråd med at UiBs styre «legger vekt på at strategien ikke skal være en plan for forskning,
men et dokument som skal være med på å gi våre forskere og studenter muligheter til å
utføre fremragende arbeid – individuelt og i grupper – i best mulige omgivelser», anbefaler vi
at overskriften for den overordnede visjonen Kunnskap som former samfunnet endres til
Kunnskap, ferdigheter og kompetanse som former samfunnet.
- Fullføring av utdanning på normert tid er selvsagt viktig for studenten, for UiB og nasjonalt. I
tillegg kan måloppnåelsen relativt enkelt evalueres. Men i hvilken grad en slik måloppnåelse
påvirker hvor attraktivt UiB er som studiested, er usikkert. Trolig virker mange andre forhold
inn, for eksempel utvalg og innhold i studietilbudene, læringsmiljø, studentmiljø og trivsel
blant studentene og Bergen som studentby. Målet sier sannsynligvis lite om studiekvalitet.
Strategiplanutkastet omhandler ellers studiekvalitet mer indirekte og implisitt. Den strategiske
målformuleringen kunne vært endret til å peke mer direkte på studiekvalitet. Dette vil også
flytte fokus for arbeidet med studiekvalitet fra kandidatproduksjon til innsatsfaktorer som
fremmer kvalitet.
- Samfunnsperspektivet er godt ivaretatt i visjonen Vi utdanner, men individ- og
danningsperspektivet er noe svakere, og kunne styrkes eller gjøres tydeligere.
- SA støtter at UiB «skal samle de beste talentene blant forskere og studenter.» Planutkastet
kunne imidlertid i tillegg målbåret en mer sosial profil og forpliktelse. I tråd med betoningen
av UiBs samfunnsansvar og etiske bevissthet bør planen i større grad inkludere et mål om å
gjøre utdanning tilgjengelig for flere, så studentmassen i større grad avspeiler mangfoldet i
samfunnet. UiB bør ha en strategi for å gjøre utdanningen tilgjengelig for grupper og individer
som av ulike årsaker tidligere har hatt eller har begrensede muligheter for å bli tatt opp til
eller delta i studietilbud på campus. Etter- og videreutdanning, som nevnes flere steder, har
hatt og kan fortsatt ha stor betydning her.
- «Digital utdanning» i C5 er et uheldig begrep. Det er ikke utdanningen som er digital, men
verktøyene, og derfor bør omtalen av det digitale komme til sist i opplistingen.
Det vises ellers til de enkelte høringssvarene, som følger i eget vedlegg (vedlegg 3).
Universitetsdirektøren sine kommentarer
Universitetsdirektøren slutter seg til den generelle oppfatning om at strategiprosessen har
vært åpen og inkluderende, og er tilfreds med måten ansatte, studenter og organisasjonen
som helhet har deltatt i og engasjert seg i arbeidet med ny strategi for Universitetet i Bergen
for perioden 2016 – 2022.
Prorektor og sekretariatet har siden høringsfristens utløp 15. juni bearbeidet forslaget i tråd
med de kommentarer og endringsforslag som er kommet inn, og vedlagt følger nå et revidert
forslag til strategi. De viktigste forskjellene fra utkastet som ble sendt høring er at tittelen

Side17

side 11 av 11

«Hav – liv – samfunn» er erstattet med tittelen «Kunnskap som former samfunnet», og at
satsingsområdene er tatt inn igjen i dokumentet, både marin forskning og utviklingsrelatert
forskning (som har fått endret navn til globale samfunnsutfordringer), samt at et nytt
satsingsområde er lansert, klima og energiomstilling. Videre har klyngemodellen fått en
mindre fremtredende plass enn i det forrige utkastet - likevel slik at modellen vil bli gitt
prioritet og oppmerksomhet i den kommende perioden. Det er også viktig å ha i mente at
strategien som sådan vil bli gjenstand for en omfattende evaluering i 2019.
Det nye forslaget er vedlagt dette styrenotatet (vedlegg 1).
Det er ellers i forslaget tatt hensyn til en lang rekke konkrete omformuleringsforslag, som
etter universitetsdirektørens oppfatning har gitt dokumentet en bedre sammenheng, både
språklig og innholdsmessig. Strategiens del 2, «Tiltak, virkemidler og ressurser», er justert
etter innspill om konkretisering, prioritering og tydelighet, slik både styret og organisasjonen
har pekt på.
Et dokument som viser de alle de konkrete endringsforslagene innarbeidet i det opprinnelige
utkastet følger som eget vedlegg (vedlegg 2).
Det kan likevel enda være behov for justeringer og presiseringer, og på dette grunnlag
legges forslaget frem for styret til en siste gjennomgang og diskusjon, før det sendes til
Kommunikasjonsavdelingen for språkvask og grafisk design. En trykkeklar versjon vil så bli
lagt frem for styret til gjennomsyn i oktobermøtet.
Det skal også legges til at mange av tiltakene som blir foreslått i strategiens del 2 vil bli fulgt
opp gjennom ferdigstilling og oppfølging av OU-prosjektet. Denne oppfølgingen vil komme
som egen sak i styremøtet i september.
På denne bakgrunn bes styret gjøre følgende
vedtak:
Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å ferdigstille ny strategi for Universitetet i
Bergen 2016 – 2022 i tråd med styrets anbefalinger, og ber om at styret får presentert
et ferdig dokument i styremøte 19.-20. oktober.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

17.8.2015/ Ingar Myking - Lars Helge Nilsen
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FORSLAG1
Universitetet i Bergens strategi 2016 – 2022

Kunnskap som former samfunnet
Scientia civitatem formans

1) Forslaget er ikke endelig. Nummereringen A3, B4, H5 etc. er til bruk for henvisning
under arbeidet og i diskusjonen, og vil bli fjernet senere.
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Kunnskap som former samfunnet

A1 Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet og vår
virksomhet er tuftet på kjerneverdiene akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet
forskning. Vårt oppdrag er å bidra til fremragende forskning, utdanning,
formidling og innovasjon. De seks fakultetene og Universitetsmuseet
representerer våre viktigste kunnskapsarenaer, og er viktige
premissleverandører i utformingen av dagens og morgendagens samfunn. Våre
gjennomgående satsningsområder er det marine, klima og globale
samfunnsutfordringer.
A2 Vi skal utføre vårt oppdrag med engasjement og vise omverden relevansen
av forskning og utdanning. For UiB er meningsbryting og kunnskapsformidling
en forutsetning for å utvikle både akademia og et demokratisk samfunn.
A3 Vi skal forvalte den langsiktige kunnskapsoppbyggingen gjennom satsing
på grunnforskning. Vår forskning skal svare på vitenskapens problemer og
samfunnets utfordringer.
A4 Vi skal bidra med kompetanse til samfunnet og arbeidslivet gjennom
forskningsresultater, utdanning av kandidater og innovasjon.
A5 Vi skal ha betydning internasjonalt, spille en tydelig rolle nasjonalt og være
en drivkraft for kunnskapsbyen Bergen og Vestlandsregionen.
A6 Vi skal være en arbeidsplass og et studiested som er inkluderende og bygger
på likestilling og mangfold.
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Vi utforsker
B1 Våre forskere og studenter utforsker grunnleggende spørsmål fra universets
opprinnelse , menneskehetens historie og jordens framtid.

B2 Vi skal kjennetegnes av en sterk og langsiktig satsing på grunnforskning. All
vår forskning skal preges av høy etisk bevissthet og tydelig lokalt, nasjonalt og
globalt samfunnsansvar.
B3 Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig
mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.
B4 Vi vil skape nye innsikter, utvikle nye metoder og møte de komplekse
utfordringene samfunnet står overfor.
B5 Vi skal videreføre marin forskning, forskning på globale samfunnsutfordringer og forskning på klima og energiomstilling som våre fremste
tverrfaglige strategiske satsninger.
B6 Vi skal innta en ledende rolle for å skape sterke kunnskaps- og
kompetansemiljøer på Vestlandet.
B7 Vi skal samle de beste talentene blant forskere og studenter og fremstå som
et naturlig møtepunkt for forskning, utdanning og formidling av høy
internasjonal kvalitet.
B8 Vi skal tilby forskerutdanning av høy, internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer
med ph.d.-kandidater som aktivt deltar i lokale, nasjonale og internasjonale
nettverk.
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Vi utdanner
C1 Gjennom et bredt spekter av studieprogrammer utdanner vi kandidater som
er rustet for å kunne skape et samfunn basert på kunnskap, kompetanse og
demokratiske verdier.
C2 Vi skal tilby våre studenter fremragende forskningsbasert utdanning innen
alle våre fagdisipliner og profesjonsstudier, fra grunnutdanning til doktorgrad og
etter- og videreutdanning. Vi vektlegger kunnskap, vitenskapelig dannelse,
kritisk refleksjon, utøvende ferdigheter og personlig utvikling.
C3 Vi anerkjenner verdien av dokumentert høy undervisningskompetanse og vil
rekruttere og utvikle gode undervisere. Vi skal legge til rette for studentaktive
læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt, samhandling og
læringsutbytte.
C4 Vi skal være ledende på̊ nye og innovative digitale lærings- og
formidlingsformer.

C5 Vi skal utdanne kandidater som skal være med å forme Norge og verden i
dag og i fremtiden. Nye utfordringer krever sammensatte løsninger og
perspektiver fra ulike fag. Vi skal tilby studiemuligheter og
forskerutdanninger som går på tvers av fag og fakulteter. Vi skal utdanne
fremtidens problemløsere og kritiske røster.
C6 Vi skal videreutvikle vår internasjonale virksomhet og utdanne kandidater
som bidrar med forskningsbasert kunnskap i samfunnsbygging over hele verden.

4

Side22

Vi utvikler
D1 Gjennom et sterkt og tett samspill med samfunnet - globalt, nasjonalt og
lokalt – skal vi forme fremtidens samfunn ved å bidra med kunnskap,
ferdigheter og holdninger. Våre ansatte og studenter skal være attraktive
deltakere i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.
D2 Vi skal være en sterk og synlig forsknings- og utdanningspolitisk aktør og en
viktig premissleverandør i utviklingen av internasjonale og nasjonale
forskningsstrategier.

D3 Vi skal videreutvikle dialogen og samhandlingen med offentlige
myndigheter, andre beslutningstakere og det sivile samfunn.
D4 Vi skal fremme et mangfold av samarbeidsformer innen våre ulike fag
gjennom sterk intern samhandling og felles identitet.
D5 Vi skal vektlegge samarbeid med forskningsinstitusjoner for å bygge
kunnskapsklynger for nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.

D6 Vi skal skape møteplasser for nye generasjoner av internasjonale forskere
og være en pådriver for nytenking og kunnskapsdeling.
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Vi utfordrer
E1 Forskning, utdanning og innovasjon gir kunnskap og kompetanse som er
avgjørende når enkeltmennesker, politikere, myndigheter, arbeids- og
næringsliv og organisasjoner skal fatte vedtak og foreta veivalg. Våre forskere
og studenter bidrar i den offentlige debatten med innsikt og formidling av
kunnskap.
E2 Vi vil dele kunnskapen vår og gjennom kritisk analyse utfordre
kunnskapsfronten og konvensjonelle forestillinger. Gjennom forskning og
utdanning skal vi bidra til å utfordre maktstrukturer og fremme et mangfoldig og
bærekraftig samfunn.
E3 Vi skal fremstå som en nasjonal kulturinstitusjon og en smeltedigel for nye
idéer, innovasjon og nye læringsformer. Vi skal være en møteplass for
medarbeidere, studenter og samfunnet omkring og en attraktiv arena for livslang
læring.
E4 Vi skal ha et sterkt og levende universitetsdemokrati - preget av raushet,
åpenhet, mangfold, dialog og informasjonsutveksling i hele universitetssamfunnet.
E5 Vi vil legge til rette for en åpen og kritisk diskusjon med samfunnet omkring
av hele vår virksomhet.
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Strategiske mål 2016 - 2022:
UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen
2022 skal alle våre fakulteter ha fagmiljøer i
verdensklasse, og flere fagmiljøer av høy internasjonal
standard.
Dette skal vi oppnå:
F1 Ved å ha et bredt utvalg av fagområder med sterke fagdisipliner.

F2 Ved omfattende publisering i velrenommerte publiseringskanaler og
gjennomslag i internasjonale forskningsprogrammer.
F3 Ved at våre forskere deltar i internasjonalt forsknings- og
utdanningssamarbeid.
F4 Ved å koble utdanning tett inn mot de fremragende forskningsmiljøene.
F5 Ved å legge til rette for internasjonale forskningsopphold for våre
doktorgradskandidater og aktivt bruke professor-II ordningen til veiledning av
disse.
F6 Ved aktivt å prioritere, profilere og tilrettelegge for faglig utvikling innenfor
satsingsområdene.
F7 Ved å utøve tydelig strategisk eierskap i våre forskningsselskaper.
F8 Ved å etablere nye måter å organisere og lede faglig samarbeid som krysser
fag- og fakultetsgrenser.
F9 Ved å videreutvikle Universitetsbiblioteket til å bli et fremragende
forsknings- og læringsbibliotek, i samarbeid med andre ledende norske og
nordiske universiteter.
F10 Ved å utvikle og tilrettelegge Universitetsmuseets samlinger til en av de
fremste i Europa.
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UiB skal utdanne Norges mest attraktive kandidater.
Innen 2022 skal 85 % av kandidatene ha relevant jobb to
år etter fullført utdanning.
Dette skal vi oppnå:
G1 Ved å tilby forskningsbasert utdanning, oppfølging og veiledning av høy
kvalitet fra sterke fagmiljø, etablere flere sentre for fremragende utdanning og
aktivt medvirke til at flest mulig gjennomfører studiene med godt
læringsutbytte.
G2 Ved å tiltrekke oss de mest motiverte studentene og rekruttere særskilt
talentfulle forskere tidlig i karriereløpet.
G3 Ved å sikre god sammenheng og progresjon mellom bachelor-, master- og
ph.d.-graden. Innen 2022 skal gjennomføringsgraden på bachelorprogrammene
ha økt. På mastergrad skal den ha økt til 80 %.
G4 Ved å skape læringsarenaer og arbeidsformer som fremmer god faglig og
sosial integrasjon og stimulerer studentene til høy egeninnsats
G5 Ved at våre undervisere kontinuerlig er opptatt av å utvikle egen
undervisningskompetanse og raskt tar i bruk nye og hensiktsmessige
undervisnings- og vurderingsordninger. Innen 2022 skal minst 25% av våre
undervisere ha deltatt på etterutdanningstilbud i universitetspedagogikk.
G6 Ved å ha utbredt internasjonalt samarbeid med gode utdanningsinstitusjoner
i andre land. Innen 2022 skal minst 40 prosent av våre kandidater ha et
utvekslingsopphold som del av sin grad og antall innreisende studenter skal ha
økt med 20 prosent innen 2022.
G7 Ved å utvikle Bergen som forsknings- og utdanningsby i tett samarbeid med
de andre forsknings- og utdanningsinstitusjonene i byen og aktivt bruke våre
kunnskapsklynger til å utvikle nye utdanningsløp og utdanningsformer, også
på tvers av utdanningsinstitusjonene i Bergen og på Vestlandet.
G8 Ved å utnytte de digitale utdanningsarenaene som en viktig del av
universitetets etter- og videreutdanningsvirksomhet og vårt globale
utdanningsengasjement.
G9 Ved å ta nasjonalt ansvar på utdanningsområder der vi har gode faglige
forutsetninger og høy kompetanse.
8
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G10 Ved at forskerutdanningen baseres på universitetets verdigrunnlag og legge til
rette for at doktorgradsarbeidet kan ferdigstilles på normert tid.

9
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UiB skal innen 2022 være en ettertraktet
kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige
relasjoner med myndigheter, næringsliv, kultur- og
samfunnsliv.
Dette skal vi oppnå:
H1 Ved å utdanne kandidater som møter samfunnets krav til forskningsbasert
kompetanse.
H2 Ved å legge til rette for praksisopphold i studiene, i samarbeid med
næringsliv, organisasjoner, forvaltningsinstitusjoner og forskningsinstitutter.
H3 Ved å synliggjøre våre kandidaters kompetanse og prestasjoner for et bredt
og allsidig arbeidsmarked.
H4 Ved å profilere ordningen med forskerrekruttering i næringslivet og offentlig
forvaltning gjennom programmene Nærings-ph.d. og Forvaltnings-ph.d.
H5 Ved å styrke og profilere etter- og videreutdanning som en del av UiBs
samlede utdanningstilbud.
H6 Ved å oppfordre til og tilrettelegge for forskningsprosjekter i
skjæringspunktet mellom universitetet og omverden.
H7 Ved å satse offensivt på våre alumner i inn- og utland som universitetets
ambassadører.
H8 Ved å invitere til økt samarbeid med forskningsinstitusjonene UiB har
eierskap til, og med relevante aktører innen helse- og utdanningssektoren - som
Helse-Vest, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.
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UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den
kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god
formidling og dialog med omverdenen. Innen 2022 skal vi
være ledende i Norge på digital formidling.
Dette skal vi oppnå:

I1 Ved å utnytte bredden i forskningen og utdanningen ved UiB og aktivt
formidle våre kandidaters kompetanse ved fullførte studier.
I2 Ved en effektiv formidling av UiBs forskningsresultater, innovasjon og
kunstnerisk virksomhet.
I3 Ved at kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar blir en enda større del
av alle fagmiljøers og ansattes virksomhet.
I4 Ved å videreutvikle Bergen Teknologioverføring (BTO) som universitetets
instrument i kommersialisering av nye ideer.
I5 Ved å delta aktivt i nasjonalt, nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid
om større forskningsinfrastruktur og forskningssentra, og ved å vektlegge åpen
tilgang til forskningsresultater og forskningsdata.
I6 Ved å styrke profileringen av kunnskapen og kompetansen som finnes ved
Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket slik at denne i høyere grad
etterspørres og brukes av samfunnet.
I7 Ved å profilere UiB som en viktig møteplass for formidling og faglig
aktivitet, og aktivt bruke Universitetsaulaen til viktige arrangement og
konferanser.
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Del 2: Tiltak, virkemidler og ressurser
For å gjennomføre våre visjoner, utføre våre oppdrag og nå våre
strategiske mål, er følgende virkemidler, forutsetninger og ressurser særlig
viktige. De skal utvikles i samarbeid med organisasjonen, våre eksterne
interessenter og samarbeidspartnere gjennom egne strategier,
handlingsplaner, prosjekter og tiltak i løpet av strategiperioden.
Finansiering for å nå våre mål
En stabil og forutsigbar økonomi er avgjørende for at strategien skal lykkes.
Samtidig krever etableringen av flere ledende forskningsmiljøer økte ressurser.
Forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå er avhengig av langsiktige
investeringer i infrastruktur, så vel som lønns- og driftsmidler. Skal UiB nå
målet om å holde høy, internasjonal faglig kvalitet må bidrags- og
oppdragsfinansieringen styrkes. Økning i inntekter fra Forskningsrådet og EU
skal gis særskilt oppmerksomhet. Dette omfatter å arbeide for å påvirke
innretningen av Forskningsrådets og EUs utlysninger. Følgende tiltak
prioriteres:
 Utvikle insentivmodeller og organisatoriske tilpasninger av administrative
støttetjenestene med sikte på økt søknadsaktivitet om eksterne midler.
 Evaluere universitetets interne budsjettfordelingsmodell med sikte på å
utvikle fordelingsmekanismer som gir universitetet og fagmiljøene det
nødvendige økonomiske handlingsrom.
 Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med Bergens forskningsstiftelse.
 Motivere til økt søkning til store tematiske programmer.
Lederutvikling
Vår målsetting er at det skal utøves inkluderende ledelse basert på respekt,
mangfold, dialog, åpenhet, ærlighet, tillit og etterrettelighet i hele virksomheten.
UiB har lange tradisjoner for å utvikle markante faglige ledere som bygger opp
sterke forsknings- og utdanningsmiljøer. Følgende tiltak prioriteres:
 Utvikle universitetsspesifikke og fagtilpassede programmer for
lederutvikling. Dette omfatter styrking av kompetansen til å lede
multikulturelle arbeidsmiljø.
 Tilrettelegge for deltakelse i de nasjonale lederutviklingsprogrammene og
-kursene som tilbys.
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En nyskapende og funksjonell organisasjon
Universitetet skal være en god, inspirerende og inkluderende arbeidsplass for
våre medarbeidere og studenter. Implementeringen av UiBs strategi krever en
velfungerende organisasjon, med effektive og fremtidsrettede administrative og
tekniske tjenester best mulig tilpasset universitetets oppgaver innenfor
forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Dette skal gjøres ved hjelp av
følgende tiltak:
 Helhetlig gjennomgang av lønns- og personalpolitikken ved UiB.
 Gjennomføre organisasjonsutviklingsprosjektet i sentraladministrasjonen
innen 2016. Evaluere prosjektet i 2018.
Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer
Faglige nyvinninger finner gjerne sted i skjæringspunkt mellom ulike disipliner.
Det finnes imidlertid strukturelle utfordringer med å satse tverrfaglig. Dette
kommer tydelig frem i evalueringen av universitetets to tradisjonelle,
tverrfaglige hovedsatsinger: marin forskning og utdanning og utviklingsrelatert
forskning og utdanning. Begge evalueringsrapportene konkluderer med at
forskningen og utdanningsprogrammene holder høy internasjonal standard og at
enkelte miljøer er i verdensklasse. Samtidig påpekes det at det mangler en
overordnet organisering, og at strukturen har vært kompleks og til dels
uoversiktlig. Arbeidet med organiseringen av tverrfaglig virksomhet skal følges
opp gjennom følgende prioriterte tiltak:
 Videreføre satsingen på marin forskning og utviklingsrelatert forskning
(globale samfunnsutfordringer), i tillegg til å etablere et nytt
hovedsatsingsområde innen klima og energiomstilling.
 Utrede og etablere gode modeller og insentiver for forskning,
forskerutdanning og undervisning på tvers av fakulteter og fag.
 Bygge videre på tematiske satsinger som gjennom høy faglig kvalitet
bidrar til å svare på vår tids store samfunnsutfordringer. Disse er blant
annet formulert i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere
utdanning 2015-2024 og i Horisont 2020.
Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse
Å etablere kunnskapsklynger er en av flere arbeidsmetoder for å oppnå UiBs
mål om å utvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. I strategiperioden vil klyngesatsingen både omfatte noen av UiBs strategiske
satsingsområder og fagområder der vi kan styrke vår internasjonale, faglige
styrke gjennom institusjonelt samarbeid med andre aktører. Klyngene baseres på
tverrfaglig samarbeid for å løse komplekse tema både på områder hvor UiB
13
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allerede har høy internasjonal faglig kvalitet, og der hvor det er muligheter for
omfattende samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB og eksterne partnere i
forskningsinstitusjoner, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. En
stor del av virksomheten vil finansieres gjennom eksterne midler.
Følgende klynger er under utvikling:
 En kunnskapsklynge for helsefagene, «Helsecampus Årstadvollen», skal
samle en rekke helsefaglige miljøer for forskning, utdanning, formidling
og innovasjon i Bergen og på Vestlandet - som UiB, Høyskolen i Bergen
og Bergen kommune. Klyngesatsingen vil i tråd med
Samhandlingsreformen og HelseOmsorg21 bl.a. ha fokus på
helseforskning utenfor spesialisthelsetjenesten, registre og
befolkningsstudier, samt helserelatert næringsutvikling og styrking av
utdanningene i helseprofesjonsfag.
 Bergen marine forskningsklynge ble etablert som et institusjonelt
samarbeid i 2008. Vi vil arbeide for at UiBs marinbiologiske miljøer,
Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nofima og andre nasjonale
aktører skal samlokalisere forskning, utdanning, forvaltning og næring.
Dette vil bli sett i sammenheng med handlingsplanen for ”Havbyen
Bergen».
 Medieklyngen «Media City Bergen» har ambisjoner om å skape et
internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling
innenfor mediefeltet. Et viktig mål er å øke samhandlingen mellom
medieaktører, teknologiutvikling og utdannings- og forskningsmiljøer.
 Klimaklynge: Bergen har verdensledende forskningsmiljøer innen
klimaforskning, og UiB vil utvikle en klimaklynge ved å ruste opp bygget
til Geofysisk institutt. Opprustningen muliggjør en samlokalisering av
klimaforskningen ved UiB, Uni Research og andre relevante miljøer.
 En kunnskapsklynge for fremtidens energi- og teknologiløsninger skal
samle forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer samt
forskningsintensivt næringsliv i et nytt signalbygg, EnTek-bygget.
Bygget skal inneholde moderne laboratorier, teknologiplattformer og
arbeidsplasser med fasiliteter for utdanning, forskning, formidling, og
innovasjon.
 En klynge for middelalderforskning som skal bli en drivkraft på tvers av
fagfelt og fakultet for middelalderhistorie, filologi, arkeologi og litteratur i
nær kontakt med regionale institusjoner og med en sterk internasjonal
orientering. Klyngen skal videreutvikle de sterke tradisjonene de
humanistiske fagene har innenfor middelalderforskning og utvikle
kontakten med eksterne regionale aktører, blant annet skolen, museene og
reiselivsnæringen.
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Internasjonalt samarbeid - universitetet i verden.
Kunnskap og kompetanse utveksles i økende grad på tvers av landegrenser og
bygges opp i samspill mellom høyere utdanning, forskning og faglig innovasjon.
Internasjonalt samarbeid er preget av økende konkurranse mellom forskere,
forskningsgrupper, forskningsinstitusjoner og andre aktører. Forutsetningen for
å lykkes i en skjerpet konkurranse, er at forskningen har høy kvalitet og at
forskningsmiljøene fremstår som attraktive samarbeidspartnere. Samtidig må
UiB bidra til å løse globale utfordringer og sørge for kompetansebygging, selv
der forskningen ikke har umiddelbar nytteverdi eller bidrar til å fremme
nasjonale interesser. Følgende tiltak prioriteres:
 Bygge tettere relasjoner med utvalgte nettverk og utenlandske læresteder
og forskningsinstitusjoner.
 Styrke «Bergen Summer Research School on Global Development
Challenges» som et strategisk tiltak for å fremme samarbeid på tvers av
disipliner og institusjoner.
 Utnytte og eksponere våre sentre i utlandet for studenter og ansatte.
 Gi god språkopplæring for å kvalifisere studenter og ansatte til et
internasjonalt arbeidsmarked og en global forskningsarena.
 Representasjon i viktige byer og ved viktige institusjoner i utlandet, som
Brussel og Tokyo. Representasjon i Shanghai skal utredes.
 Etablere flere engelskspråklige kurs og emner for å gi utdanningstilbudet
en sterkere internasjonal profil.
 Satse på språkopplæring og egne programmer for internasjonal
kompetanse for administrativt ansatte, som en del av handlingsplanen for
karriere- og kompetanseutvikling.
 Tilby norskopplæring for utenlandske ansatte som er tilpasset deres
arbeidssituasjon.
Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling.
For at våre miljøer skal lykkes må universitetets planer og strategier inneholde
klare mål og prioriteringer. Dette gjelder også for moderne vitenskapelig utstyr,
forsknings- og utdanningsfasiliteter, samt Universitetsbibliotekets og
Universitetsmuseets tjenester og forvaltning av vitenskapelige samlinger.
Følgende tiltak skal iverksettes:
 Utarbeide en handlingsplan for infrastruktur, som blant annet legger til
rette for en langsiktig planlegging av investeringer og driften av større
forskningsinfrastruktur og kjernefasiliteter.
 Kartlegge områder der forsknings- og utdanningsinstitusjoner utenfor
universitetet har behov for samme type infrastruktur som UiB for å inngå
avtaler om felles investering og drift av kjernefasiliteter.
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 Utarbeide en plan for brukervennlig og fremtidsrettet tilgjengeliggjøring
og forvaltning av arkiv og samlinger.
 Videreutvikle Universitetsmuseets omfattende vitenskapelige samlinger,
og i større grad gjøre dem tilgjengelige for både en interessert offentlighet
og et internasjonalt forskningsmiljø.
 Utvikle Universitetsbiblioteket som et nyskapende studie- og
forskningsintegrert bibliotek som sikrer tilgang til relevante
kunnskapskilder, brukertilpassede tjenester som effektiviserer forskernes
og studentenes arbeid, samt formidling av universitetets samlinger, arkiv
og vitenskapelige produksjon.
 Opprettholde HMS-arbeid knyttet til risikofylt arbeids- og studiemiljø,
inkludert feltarbeid og utplasseringer.
En god rekrutteringsarena
For et universitet er menneskene den viktigste ressursen. Stabilitet og
forutsigbarhet i form av trygge stillingsrammer er et viktig i langsiktig strategisk
akademisk arbeid. UiB har mange fremragende norske og internasjonale
forskere og kompetente administrativt ansatte. Å få tak i flere gode
medarbeidere – både faglige, administrative og tekniske – vil være avgjørende i
strategiperioden. Arbeidet med å rekruttere de beste forskerne skal
systematiseres gjennom egne rekrutteringsprosjekter Følgende tiltak prioriteres:
 Etablere et program for særskilt talentfulle forskere tidlig i karrieren.
 Utvikle et program for å rekruttere internasjonalt ledende professorer har
startet og skal utvikles ytterligere i samarbeid med Bergen
Forskningsstiftelse.
 Arbeide med å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger og
faglig ledelse. Dette innebærer flere typer tiltak, inkludert åpne og
transparente ansettelsesprosesser, kallelser, startpakker og økt bruk av IIstillinger.
 Arbeide for en mer kjønnsbalansert studierekruttering.
 Styrke den interne kompetansen og kvaliteten i rekrutteringsprosessen.
 Videreutvikle tjenester for internasjonal mobilitet.
 Utarbeide handlingsplan for kompetanse og karriereutvikling for tekniskadministrativt ansatte.
Kunnskapsformidling og samfunnsdialog
God kommunikasjon med ansatte, studenter, myndigheter, eksterne
samarbeidspartnere og det sivile samfunnet er avgjørende for at UiB skal oppnå
sine mål og ambisjoner. Økende konkurranse om både studenter og
forskningsmidler, nasjonalt og internasjonalt, krever en økende satsing på
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profilering og synliggjøring av fag, forskningsresultater, læringsmiljø,
studentlivet og UiBs rolle og betydning for samfunnet rundt. Vi vil vise
samfunnsengasjement og -ansvar gjennom aktiv samhandling og
kommunikasjon med omverdenen. Følgende tiltak for økt synliggjøring av vår
kunnskap og våre fagområder skal prioriteres:
 Satse mer på studentrekruttering der elever på ungdomstrinnet og i
videregående skole orienteres om fagtilbud på et tidlig tidspunkt og en
satsing på informasjon til studenter gjennom partnerskapsskoler.
 Styrke faglig oppdatering av lærere i grunnskolen og i den videregående
skolen.
 Formidle våre planer og strategier, og synliggjøre hva vi gjør for å innfri
disse.
 Synliggjøre profiler bak forskningsresultater og betydningen av vår
faglige virksomhet nasjonalt og internasjonalt.
 Videreutvikle universitetets kommunikasjonsplattform til en helhetlig og
moderne kommunikasjonsstrategi. Strategien skal gjelde både ekstern og
intern kommunikasjon, samfunnskontakt og merkevarebygging.
 Satse spesielt på digital formidling knyttet til etableringen av en læringsog formidlings-lab ved MCB.
 Øke innsatsen for utvikling av innovativ forskningsbasert formidling og
kommunikasjon ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.
 Gjøre kommunikasjon og formidling til en obligatorisk del av ph.d.utdanningen.
 Bruke Universitetsaulaen aktivt som en viktig arena for formidling av
forskning og utdanning ved UiB, og som en sentral møteplass mellom
universitetssamfunnet og kultur-, samfunns- og næringsliv.
Digitalisering gir nye muligheter
Digitalisering og bruk av ny teknologi fremmer innovasjon innen både
forskning, utdanning, formidling, forvaltning og administrasjon, og gjør
universitets kunnskap og omfattende samlinger tilgjengelig for nye grupper i
samfunnet. Gjennom UiBs nettsider har UiB flere nettbaserte tjenester for god
kommunikasjon med publikum, ansatte og studenter som må videreutvikles. I
tillegg skal digitale arbeidsprosesser med høy grad av brukervennlighet og
tilgjengelighet frigjøre administrative ressurser til andre formål ved UiB.
Målsettingen skal nås gjennom iverksetting av følgende prioriterte tiltak:
 Utarbeide en helhetlig digitaliseringsstrategi for UiB.
 Etablere flere digitale tilbud innenfor etter- og videreutdanning og
fjernundervisning.
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 Etablere et tilbud om heldigitale studieløp og ledende digitale løsninger
for undervisning, læring og formidling gjennom DigUiB.
Et attraktivt læringsmiljø
For at våre studenter skal få det best mulige utbytte av sine studier er det viktig
at alle fakultetene har mottaksstrategier som gir en god start for studentene både
faglig og sosialt, inkludert egnede studentlokaler. Et attraktivt læringsmiljø
krever også god undervisningskompetanse blant våre vitenskapelig tilsatte.
Læringsmiljøet må ses i sammenheng med satsingen på infrastruktur, der særlig
undervisningsrom og studiearealer av god kvalitet, og som dekker fagspesifikke
behov, prioriteres. For å utvikle læringsmiljøet prioriteres følgende tiltak:
 Videre- og nyutvikle planer for studieprogram og emner, hvor innhold,
oppbygning, arbeids- og undervisningsformer, samt vurderingsformer
samsvarer med læringsutbyttebeskrivelsene slik at læringsutbyttet oppnås.
 Målrette pedagogisk utvikling av våre undervisere med vekt på digital
formidlingskompetanse.
 Etablere intensivtiltak for utmerket undervisning.
 Synliggjøre og vektlegge av tilbakemeldingssystemene.
 Etablere en mentorordning for alle studenter.
 Etablere faglig-sosiale studentlokaler ved alle fakultet.
 Videreføre program for oppdatering av undervisningsrom og
studiearealer.

Evaluering
Universitetet i Bergens ambisjon om å være et internasjonalt
forskningsuniversitet og en sentral premissleverandør i utformingen av
dagens og morgendagens samfunn har betydning for våre strategiske valg
på alle plan. Universitetets strategi er en integrert del av hele universitetets
virksomhet. I 2019 vil vi involvere studenter og alle våre medarbeidere i en
gjennomgang og evaluering av våre virkemidler og tiltak. Formålet er å
vurdere strategiens status og foreta eventuelle justeringer for å kunne
virkeliggjøre våre visjoner, utføre våre oppdrag og nå våre strategiske mål.
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UTKAST
Universitetet i Bergens strategi 2016 – 2022

Hav - liv – samfunn
Kyst – hav – samfunn - Det blå universitet
Kyst – hav – samfunn - Det marine universitet
Hav – liv – samfunn. Kunnskap som former samfunnet
Hav – liv – lavutslippssamfunnet
Vann – liv - samfunn
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Kunnskap som former samfunnet
Kunnskap, ferdigheter og kompetanse som former samfunnet
A1 Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet som skal
være en viktig premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens
samfunn. De seks fakultetene og Universitetsmuseet representerer våre
viktigste kunnskapsarenaer. Vår virksomhet er tuftet på kjerneverdiene
akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning; kritisk refleksjon,
åpenhet og dialog. Vårt oppdrag er å bidra til fremragende forskning,
utdanning, formidling og innovasjon.
Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet som skal være en viktig
premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens samfunn. De seks fakultetene og
Universitetsmuseet representerer våre viktigste kunnskapsarenaer. Vår virksomhet er tuftet på
kjerneverdiene akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning og forskningsbasert
undervisning; kritisk refleksjon, åpenhet og dialog. Vårt oppdrag er å bidra til fremragende
forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet som skal være en viktig
premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens samfunn. Vårt oppdrag er å
bidra til fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet og vår virksomhet er tuftet på
kjerneverdiene akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning; kritisk refleksjon, åpenhet
og dialog. Vårt oppdrag er å bidra til fremragende forskning, utdanning, formidling og
innovasjon. De seks fakultetene og Universitetsmuseet representerer våre viktigste
kunnskapsarenaer, og er viktige premissleverandører i utformingen av dagens og
morgendagens samfunn.
UB foreslår å ta UB med i opplistingen, slik: «De seks fakultetene, Universitetsmuseet og
Universitetsbiblioteket representerer våre viktigste kunnskapsarenaer.»
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Nytt punkt: Vår virksomhet er tuftet på kjerneverdiene akademisk frihet, nysgjerrighetsdrevet
forskning, kritisk refleksjon, åpenhet og dialog.

A2 Vi skal utføre vårt oppdrag med engasjement og vise omverden
relevansen av forskning og utdanning. For UiB er menings- og
kunnskapsbryting en forutsetning for å utvikle både akademia og et
demokratisk samfunn.
Vi skal utføre vårt oppdrag med engasjement og vise omverden relevansen av forskning
kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. For UiB er menings- og kunnskapsbryting en
forutsetning for å utvikle både akademia og et demokratisk samfunn.
Vi skal utføre vårt oppdrag med engasjement og vise omverden relevansen av forskning og
utdanning. For UiB er meningsbryting og kunnskapsformidling en forutsetning for å utvikle
både akademia og et demokratisk samfunn.
Vi skal utføre vårt oppdrag med engasjement og arbeide mot å tydeliggjøre relevansen av
forskning og utdanning. For UiB er menings- og kunnskapsbryting en forutsetning for å
utvikle både akademia og et demokratisk samfunn.

A3 Vi skal forvalte den langsiktige kunnskapsoppbyggingen gjennom satsing
på grunnforskning. Vår forskning skal svare på vitenskapens problemer og
samfunnets utfordringer.
Vi skal forvalte den langsiktige kunnskapsoppbyggingen gjennom satsing på grunnforskning.
Vår forskning skal svare på vitenskapens og samfunnets utfordringer.
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A4 Vi skal gjennom forskningsresultater og utdanning av kandidater bidra
med kompetanse til samfunnet og arbeidslivet. I skjæringspunktene der
kunnskap møter nye utfordringer skapes ny innsikt, nye
samarbeidsmuligheter, nye læringsmåter og nye arbeidsplasser.

A5 Vi skal ha betydning globalt, spille en tydelig rolle nasjonalt og være et
lokomotiv for kunnskapsbyen Bergen og kunnskapsregionen Vestlandet.
Vi skal ha betydning globalt, spille en tydelig rolle nasjonalt og være et lokomotiv for
kunnskapsbyen Bergen og vestlandsregionen.
Vi skal ha betydning globalt, spille en tydelig rolle nasjonalt og være en drivkraft for
kunnskapsbyen Bergen og kunnskapsregionen Vestlandet.

Nytt pkt.: Vi skal ha betydning globalt og bidra til bærekraftige løsninger for samfunnet.
Nytt pkt.: Vi skal være en arbeids- og studieplass som er inkluderende og bygger på likestilling og
mangfold.
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Vi utforsker
B1 Våre forskere og studenter utforsker grunnleggende spørsmål fra
universets opprinnelse via menneskehetens historie til jordens framtid.
Våre forskere og studenter utforsker grunnleggende spørsmål om universets opprinnelse via
menneskehetens historie, nåtid til verdens framtid.
Våre medarbeidere i forskningsmiljøer og studenter utforsker grunnleggende spørsmål fra
universets opprinnelse via menneskehetens historie til jordens framtid.

B2 UiB skal kjennetegnes av en sterk og langsiktig satsing på
grunnforskning. All vår forskning skal preges av høy etisk bevissthet og
tydelig lokalt og globalt samfunnsansvar.

B3. Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig
fordypning, mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser.
Tverrdisiplinær forskning og utdanning er av stor betydning for å kunne
utvikle nye metoder og møte de komplekse utfordringene samfunnet står
overfor.
Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig fordypning,
mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser. Tverrdisiplinær forskning og utdanning er
av stor betydning for å kunne utvikle ny innsikt (evt. kunnskap), nye metoder og
arbeidsformer i møte med de komplekse utfordringene samfunnet står overfor.
Tverrdisiplinær forskning og utdanning er av stor betydning for å kunne utvikle nye metoder,
skape ny innsikt og møte de komplekse utfordringene samfunnet står overfor. Vi skal utnytte
og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig fordypning, mobilisering og
samarbeid på tvers av faggrenser.
Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig fordypning,
mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser. Tverrdisiplinær forskning og utdanning er
av stor betydning for å kunne utvikle nye metoder, skape nye innsikter og møte de komplekse
utfordringene samfunnet står overfor. UiB viderefører marin forskning og utviklingsrettet
forskning som våre fremste tverrfaglige strategiske satsninger.
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Nytt punkt: UiB tar et spesielt ansvar for forskning og utdanning innen våre strategiske
satsingsområder. Disse er marin, globale samfunnsutfordringer, klima og energiomstilling.

B4 UiB skal innta en ledende rolle for å skape komplette kunnskaps- og
kompetansemiljøer på Vestlandet.
UiB skal innta en sentral rolle for å skape sterke kunnskaps- og kompetansemiljøer på
Vestlandet.

B5 Vi skal samle de beste talentene blant forskere og studenter. Gjennom
dette skal vi fremstå som et naturlig møtepunkt for forskning, utdanning og
formidling av høy internasjonal kvalitet.
Vi skal samle de beste talentene innen vår forskning blant forskere og studenter. Gjennom
dette skal vi fremstå som et naturlig møtepunkt for forskning, utdanning og formidling av høy
internasjonal kvalitet.

B6 UiB skal ha forskerutdanning av høy, internasjonal kvalitet i alle
fagmiljøer med ph.d.-kandidater som aktivt deltar i lokale, nasjonale og
internasjonale nettverk.
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Vi utdanner
C1 Med et bredt spekter av utdanningsprogrammer utdanner vi kandidater
som er rustet for å kunne skape et samfunn basert på kunnskap, kompetanse
og demokratiske verdier.
Gjennom et bredt spekter av utdanningsprogrammer utdanner vi kandidater som er rustet for
å kunne skape et samfunn basert på kunnskap, kompetanse og demokratiske verdier.

C2 UiB skal tilby sine studenter fremragende forskningsbasert utdanning
innen alle våre fagdisipliner og profesjonsstudier, fra grunnutdanning via
doktorgrad til etter- og videreutdanning. Vi vektlegger kunnskap, kritisk
refleksjon, utøvende ferdigheter og personlig utvikling.
UiB skal tilby sine studenter fremragende forskningsbasert utdanning innen alle våre
fagdisipliner og profesjonsstudier, fra grunnutdanning via doktorgrad til etter- og
videreutdanning. Vi vektlegger vitenskapelig dannelse, kritisk refleksjon, utøvende ferdigheter
og personlig utvikling.
UiB skal tilby sine studenter fremragende forskningsbasert utdanning innen alle våre
fagdisipliner og profesjonsstudier, fra grunnutdanning via doktorgrad til etter- og
videreutdanning. Vi vektlegger kunnskap, danning,, kritisk refleksjon, etisk refleksjon og
utøvende ferdigheter.
Vi vektlegger kunnskap, kritisk refleksjon, utøvende ferdigheter og personlig utvikling. Vi
skal tilby studentene forskningsbasert utdanning av høy kvalitet innen alle våre fagdisipliner
og profesjonsstudier, fra grunnutdanning via master- og doktorgrad til etter- og
videreutdanning.

Nytt C3 – flyttes opp fra C5: Vi vil rekruttere og utvikle gode undervisere, og legge til rette for
studentaktive læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt, samhandling og læringsutbytte. Vi
skal være ledende på digital utdanning og nye, innovative lærings- og formidlingsformer.
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C3 UiB skal utdanne kandidater som skal være med å forme Norge og verden
i dag og i fremtiden. Nye utfordringer krever sammensatte løsninger og
perspektiver fra ulike fag. Vi skal tilby studiemuligheter og forskeropplæring som
går på tvers av fag og fakulteter. Vi utdanner fremtidens problemløsere.
UiB skal utdanne kandidater som skal være med å forme Norge og verden i dag og i
fremtiden. Nye utfordringer krever sammensatte løsninger og perspektiver fra ulike fag. Vi
skal tilby studiemuligheter som går på tvers av fag og fakulteter. Vi utdanner fremtidens
problemløsere og fremtidens kritiske stemmer.
Vi utdanner fremtidens problemløsere. Vi skal utdanne kandidater som skal forme Norge og
verden i dag og i fremtiden. Nye utfordringer krever sammensatte løsninger og perspektiver
fra ulike fag. Vi skal tilby studiemuligheter som går på tvers av fag og fakulteter.

C4 Vi skal styrke og bygge videre på vår internasjonale virksomhet og utdanne
kandidater som bidrar med forskningsbasert kunnskap i samfunnsbygging
over hele verden.
UiB skal styrke den internasjonale virksomheten og utdanne kandidater som bidrar med
forskningsbasert kunnskap i samfunnsbygging over hele verden.

C5 Vi skal være ledende på digital utdanning og nye, innovative lærings- og
formidlingsformer. Vi vil rekruttere og utvikle gode fremragende undervisere,
og legge til rette for studentaktive læringssituasjoner som fremmer
forskningsinnsikt, samhandling og læringsutbytte.
UiB skal være ledende på digital utdanning og innovative lærings- og formidlingsformer. Vi
vil rekruttere og utvikle gode undervisere, og legge til rette for studentaktive
læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt, samfunnsrelevans, samhandling og
læringsutbytte.
UiB skal være ledende på pedagogikk og undervisnings- og læringsformer som fremmer
studentaktiv læring. Vi vil rekruttere og utvikle gode undervisere, og legge til rette for
studentaktive læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt, samhandling og
læringsutbytte.
Vi skal være ledende på digital utdanning og nye, innovative lærings- og formidlingsformer,
og legge til rette for studentaktive læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt,
samhandling og læringsutbytte.
Vi vil rekruttere og utvikle gode undervisere, og anerkjenne verdien av høyt dokumentert
undervisningskompetanse som meritterende.
Vi skal være ledende på digital utdanning og nye, innovative lærings- og formidlingsformer. Vi vil rekruttere og
utvikle gode undervisere, og legge til rette for studentaktive læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt,
samhandling og læringsutbytte. (Flyttes frem som nytt C3)
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Vi utvikler
D1 Gjennom et sterkt og tett samspill med samfunnet - globalt, nasjonalt og
lokalt – skal vi forme framtidens samfunn gjennom å bidra med kunnskap,
ferdigheter og holdninger.

D2 UiBs forskere og studenter skal være attraktive deltakere i internasjonalt
forsknings- og utdanningssamarbeid.
UiBs forskere og studenter skal være attraktive deltakere i internasjonalt forsknings- og
utdanningssamarbeid og i profesjonsutdanning.
UiBs medarbeidere og studenter skal være attraktive bidragsytere i internasjonalt forskningsog utdanningssamarbeid.

D3 UiB skal være en av nasjonens fremste forsknings- og utdanningspolitiske
aktører. Vi skal være en viktig pådriver i utvikling av internasjonale og
nasjonale forskningsstrategier, i god dialog med aktørene i universitets- og
høyskolesektoren.
UiB skal være sterk og synlig forsknings- og utdanningspolitisk aktør. Vi skal være en viktig
pådriver i utvikling av internasjonale og nasjonale forskningsstrategier.

D4 Vi skal videreutvikle dialogen og samhandlingen med myndigheter og
beslutningstakere.
UiB skal videreutvikle dialogen og samhandlingen med myndigheter og beslutningstakere.
Vi skal videreutvikle dialogen og samhandlingen med næringsliv, myndigheter og
beslutningstakere.
Vi skal videreutvikle dialogen og samhandlingen med offentlige myndigheter, andre
beslutningstakere og det sivile samfunn.

D5 UiB skal, gjennom sterk intern samhandling og felles identitet fremme et
mangfold av samarbeidsformer innen våre ulike fag – og mellom dem.

D6 Vi UiB skal utvikle klynger for nyskapende forskning, utdanning og
innovasjon.
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Vi utfordrer
E1 Forskning, utdanning og innovasjon gir kunnskap og kompetanse som er
avgjørende når enkeltmennesker, politikere, myndigheter, arbeids- og
næringsliv og organisasjoner skal fatte vedtak og foreta veivalg. Våre
forskere medarbeidere og studenter bidrar i den offentlige debatt med innsikt og
formidling av kunnskap.
Vi vil dele kunnskapen vår og gjennom kritisk analyse utfordre kunnskapsfronten og konvensjonelle
forestillinger. Gjennom forskning og utdanning skal vi bidra til å utfordre maktstrukturer og fremme et
mangfoldig og bærekraftig samfunn. Forskning, utdanning og innovasjon gir kunnskap og kompetanse
som er avgjørende når enkeltmennesker, politikere, myndigheter, arbeids- og næringsliv og
organisasjoner skal fatte vedtak og foreta veivalg. Våre forskere og studenter bidrar i den offentlige
debatt med innsikt og formidling av kunnskap.

E2 Vi vil dele kunnskapen vår og gjennom kritisk analyse utfordre
kunnskapsfronten og konvensjonelle forestillinger. Gjennom forskning og
utdanning skal vi bidra til å fremme et mangfoldig og bærekraftig samfunn.
Vi vil dele kunnskapen vår og gjennom kritisk analyse utfordre kunnskapsfronten og
konvensjonelle forestillinger. Gjennom forskning og utdanning skal vi bidra til å fremme et
likestilt, mangfoldig og bærekraftig samfunn.
UiB vil dele kunnskapen og gjennom kritisk analyse utfordre kunnskapsfronten og
konvensjonelle forestillinger. Gjennom forskning og utdanning skal vi bidra til å fremme et
mangfoldig og bærekraftig samfunn.
Vi vil dele kunnskapen og gjennom kritisk analyse utfordre kunnskapsfronten og
konvensjonelle forestillinger. Gjennom forskning og utdanning skal UiB spille en aktiv rolle i
å skape løsninger i overgangen til lavutslippssamfunnet i Norge og Vestlandet spesielt.
Vi vil dele kunnskapen vår og gjennom kritisk analyse utfordre kunnskapsfronten og
konvensjonelle forestillinger. Gjennom forskning og utdanning skal vi bidra til å fremme et
mangfoldig og bærekraftig samfunn. (Foreslås flyttet opp til E1)
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E3 Vi vil legge til rette for en åpen og kritisk diskusjon av hele vår
virksomhet.
UiB vil legge til rette for en åpen og kritisk diskusjon rundt hele vår virksomhet.

E4 UiB skal fremstå som en nasjonal kulturinstitusjon og en smeltedigel for
nye idéer. Vi skal være en møteplass for forskere medarbeidere, studenter og
samfunnet omkring og være en attraktiv arena for livslang læring.

E5 UiB skal ha et sterkt og levende universitetsdemokrati preget av åpenhet,
mangfold, dialog og informasjonsutveksling i hele universitetssamfunnet.
UiB skal ha en kultur preget av raushet, åpenhet, dialog og informasjonsutveksling i
hele universitetssamfunnet.

11
UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST

Side47

UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST

Strategiske mål 2016 - 2022:
UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen
2022 skal alle våre fakultet ha fagmiljøer i verdensklasse,
og flere med av høy internasjonal standard.
Dette skal vi oppnå:

F1 Ved å ha et bredt utvalg av fagområder. Sterke fagdisiplinermiljøer skaper
sterke forskere og dyktige studenter. Dette er en forutsetning for at universitetet
kan bidra til fornying av grunnforskningen og gi svar på samfunnets
utfordringer.
Ved å ha et bredt utvalg av fagområder med sterke fagdisipliner skapes dyktige forskere og
dyktige studenter. Dette er en forutsetning for at universitetet kan bidra til fornying av
grunnforskningen og gi svar på samfunnets utfordringer.
Ved å vektlegge økt kvalitet i et bredt utvalg av fagområder. Sterke fagdisipliner skaper sterke
forskere og dyktige studenter.

F2 Ved omfattende publisering i velrenommerte publiseringskanaler,
gjennomslag i internasjonale forskingsprogrammer og ved at våre forskere er
attraktive som deltakere bidragsytere i internasjonalt forsknings- og
utdanningssamarbeid.
Nytt punkt: Ved å koble utdanning tett inn mot de fremragende forskningsmiljøene vil vi fremme
faglig utvikling og utdanne kandidater som fyller forskningens og samfunnets behov.

F3 Ved aktivt å prioritere, profilere og tilrettelegge for faglig utvikling innenfor
temaene hav, liv og samfunn.
Ved aktivt å prioritere, profilere og tilrettelegge for faglig utvikling innenfor UiBs
satsingsområder.
Ved aktivt å prioritere, profilere og tilrettelegge for faglig utvikling innenfor temaene vann, liv
og samfunn, samt de store globale utfordringer.

12
UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST

Side48

UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST

F4 Ved å ivareta eierrollen i våre forskningsselskaper på en tydelig måte, med
mål om samtidig å styrke UiBs forskning.
Ved å utøve strategisk eierskap i våre forskningsselskaper, med mål om samtidig å styrke
UiBs forskning.

F5 Ved å vektlegge innovasjon og samarbeid med forskningsinstitusjoner for å
utvikle og bygge kunnskapsklynger.
Ved å vektlegge innovasjon og samarbeid med forskningsinstitusjoner for å utvikle og bygge
kunnskapsklynger innenfor UiBs strategiske satsingsområder, samt å utvikle klynger som en
generell modell for økt kvalitet gjennom samarbeid.

F6 Ved å etablere nye måter å organisere og lede faglig samarbeid som krysser
fag- og fakultetsgrenser. Slik skal vi oppnå tverrfaglige og tverrfakultære
forskningsmiljøer i verdensklasse.
Ved å etablere nye måter å organisere og lede samarbeid som krysser fag- og fakultetsgrenser.
Slik skal vi oppnå tverrfaglige og tverrfakultære forskningsmiljøer i verdensklasse.

F7 Ved å videreutvikle Universitetsbiblioteket til å bli et av Nordens fremste
fag- og forskningsbibliotek.
Ved å videreutvikle Universitetsbiblioteket til å bli et fremragende forsknings- og
læringsbibliotek, i samarbeid med de andre ledende norske og nordiske universitetene.
Ved å videreutvikle Universitetsbiblioteket som et fremragende forsknings-, utdannings- og
innovasjonsbibliotek med høy internasjonal standard.

Nytt punkt F8: «Ved å utvikle og tilrettelegge Universitetsmuseets samlinger til en av de fremste i
Nord-Europa.»
Nytt punkt F8 (ev. F9): Ved å rekruttere for å oppnå kjønsbalanse.
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UiB skal bli Norges mest attraktive studiested. Innen 2022
skal bachelor- og masterstudenter ved UiB ha en
gjennomføringsgrad på 70 %.
UiB skal bli Norges mest attraktive studiested. Innen 2022 skal
gjennomføringsgraden på bachelorprogrammene ha økt. På mastergrad skal den
ha økt til 80 %.

Dette skal vi oppnå:

G1 Ved å tilby forskningsbasert utdanning, oppfølging og veiledning av høy
kvalitet fra sterke og solide fagmiljø, etablere flere sentre for fremragende
utdanning og aktivt medvirke til at flest mulig gjennomfører studiene med godt
læringsutbytte.

G2 Ved å utvikle Bergen som forsknings- og utdanningsby i tett samarbeid med
de andre utdanningsinstitusjonene i byen. Sammen med lokale myndigheter,
offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv skal vi som byuniversitet ruste
Bergen for fremtiden gjennom aktiv formidling av UiBs studietilbud.
Ved å utvikle Bergen som forsknings- og utdanningsby i tett samarbeid med de andre
forskning- og utdanningsinstitusjonene i byen. Sammen med lokale myndigheter, offentlig
forvaltning, kulturliv og næringsliv skal vi ruste Bergen for fremtiden gjennom aktiv
formidling av UiBs studietilbud.

G3 Ved å bruke ressursene i våre kunnskapsklynger til å utvikle nye
utdanningsløp og utdanningsformer.

G4 Ved å tiltrekke oss de beste studentene og rekruttere særskilt talentfulle
forskere tidlig i karriereløpet, og sikre sammenheng og progresjon mellom
bachelor-, master- og ph.d.-graden.
Ved å tiltrekke oss de beste studentene og rekruttere særskilt talentfulle forskere tidlig i
karriereløpet, og sikre god sammenheng og progresjon mellom bachelor-, master- og ph.d.graden.
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G5 Ved å skape god faglig og sosial integrasjon der studentene utfordres og
utdannes til å løse utfordringene samfunnet står overfor.
Ved å skape læringsarenaer og arbeidsformer som fremmer god faglig og sosial integrasjon
der studentene utfordres og dannes til å løse utfordringene samfunnet står overfor.

G6 Ved å utnytte de digitale utdanningsarenaene som en viktig del av
universitetets etter- og videreutdanningsvirksomhet og vårt globale
utdanningsengasjement.

G7 Ved å ta nasjonalt og internasjonalt ansvar på utdanningsområder der vi har gode
faglige forutsetninger og høy kompetanse.

G8 Ved å satse på arbeide for at flere studenter gjennomfører et utenlandsopphold i
løpet av studietiden og tallet på innreisende studenter øker. Innen 2022 skal
minst 40 prosent våre kandidater ha et utvekslingsopphold som del av sin grad,
og antall innreisende studenter ha økt med 20 prosent.
Nytt punkt: Ved å legge til rette for at flere studenter får mulighet til å ha praksisopphold i
næringsliv, forvaltning og forskning som del av utdanningen.

G9 Ved at forskerutdanningen vektlegger universitetets verdigrunnlag og bidrar til
selvstendig og kritisk refleksjon, samtidig som det legges til rette for at
doktorgradsarbeidet kan ferdigstilles på normert tid.
Nytt punkt: Ved å arbeide for en mer kjønnsbalansert studierekruttering, særlig til profesjonsstudiene.
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UiB skal innen 2022 være en mer ettertraktet
kompetanseinstitusjon ved å styrke vårt arbeid for
langvarige og utviklingsorienterte relasjoner med
myndigheter, næringsliv, organisasjoner og samfunnsliv.
UiB skal innen 2022 være en mer ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket
sine langvarige og utviklingsorienterte relasjoner med myndigheter, næringsliv,
organisasjoner og samfunnsliv.

Dette skal vi oppnå:
H1 Ved å synliggjøre våre kandidaters kompetanse og prestasjoner for et bredt
og allsidig arbeidsmarked.
H2 Ved å profilere ordningen med nærings-ph.d. og forvaltnings-ph.d.
H3 Ved å øke satsingen på og profileringen av etter- og videreutdanning som en
del av UiBs samlede utdanningstilbud.
Ved å styrke og profilere etter- og videreutdanning som en del av UiBs samlede
utdanningstilbud.

H4 Ved å oppfordre til og tilrettelegge for forskningsprosjekter i
skjæringspunktet mellom universitetet og omverden. Gjennom dette skal UiB
utforske nye modeller for samarbeid og sørge for formålstjenlig infrastruktur og
finansiering.
Ved å oppfordre til og tilrettelegge for forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid i
skjæringspunktet mellom universitetet og omverden. Gjennom dette skal UiB utforske nye
modeller for samarbeid og sørge for formålstjenlig infrastruktur og finansiering.
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H5 Ved offensivt å satse på våre alumner som universitetets ambassadører inn
mot så vel offentlig sektor som det private næringsliv.
Ved offensivt å satse på våre alumner som universitetets ambassadører inn mot offentlig sektor
og det private næringsliv.
Ved offensivt å satse på våre alumner i inn- og utland som universitetets ambassadører inn mot
så vel offentlig sektor som det private næringsliv.
Ved å knytte nære og livslange bånd med våre alumner i arbeids- og samfunnsliv gjennom
UiB Alumni.

H6 Ved å invitere til økt samarbeid med forskningsinstitusjonene UiB har
eierskap til og våre samarbeidspartnere innen helse- og utdanningssektoren, som
Helse-Bergen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune og Chr. Michelsens
Institutt.
Ved å bruke UiBs eierskap aktivt til å øke samarbeidet med Uni Research, CMR og CMI.

Nytt punkt: Ved å tilrettelegge for økt samarbeid innen både utdanning og forskning med lokale
forsknings, utdannings- og forvaltningsinstitusjoner.

H7 Ved å tilby praksisnære utdanninger som møter samfunnets krav til
forskningsbasert kompetanse.
Ved å utdanne kandidater som møter samfunnets krav til forskningsbasert kompetanse
gjennom å tilby praksisopphold i studiene i samarbeid med næringsliv, organisasjoner,
forvaltningsinstitusjoner og forskningsinstitutter.
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UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den
kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god
formidling og dialog i og med omverden. Innen 2022 skal
vi være ledende i Norge på digital formidling.
Dette skal vi oppnå:

I1 Ved å utnytte bredden av forskningen og den forskningsbaserte utdanningen
ved UiB og aktivt formidle våre kandidaters kompetanse ved fullførte studier.
Ved å utnytte bredden av forskningen og utdanningen ved UiB og aktivt formidle våre
kandidaters kompetanse ved fullførte studier.

I2 Ved effektiv formidling av UiBs forskningsresultater, innovasjon og
kunstnerisk virksomhet.

Nytt punkt: «Ved å vektlegge åpen tilgang til forskningsresultater og
forskningsdata.»

I3 Ved at kommunikasjon, formidling og samfunnskontakt blir en naturlig del av
alle ansattes virksomhet.
Ved at kommunikasjon, formidling og samfunnskontakt blir en naturlig del av alle ansattes og
(mange) studenters virksomhet.
Ved at kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar blir en enda større del av alle
fagmiljøers og ansattes virksomhet.
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I4 Ved å videreutvikle Bergen Teknologioverføring (BTO) som universitetets
instrument i kommersialisering av nye ideer til beste for enkeltindivider,
samfunn og næringsliv.
Ved å videreutvikle Bergen Teknologioverføring (BTO) som universitetets instrument i
kommersialisering av nye ideer.
Nytt punkt: Ved å samhandle tett med andre aktører i klyngesamarbeid.
Nytt punkt: Ved å legge til rette for at våre ansatte og studenter kan delta i offentlig ordskifte
og formidling gjennom et bredt spekter av kanaler og på ulike plattformer.

I5 Ved å delta aktivt i skandinavisk, europeisk og internasjonalt samarbeid om
større forskningsinfrastruktur og forskningssentra.
Ved å delta aktivt i nasjonalt, skandinavisk, europeisk og internasjonalt samarbeid om større
forskningsinfrastruktur og forskningssentra.
Ved å delta aktivt i internasjonalt samarbeid om større forskningsinfrastruktur og
forskningssentra.

I6 Ved å profilere kunnskapen og kompetansen som finnes ved
Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket slik at denne etterspørres og
brukes av samfunnet.
Ved å styrke profileringen av kunnskapen og kompetansen som finnes ved Universitetsmuseet
og Universitetsbiblioteket.
Ved å profilere de unike samlingene, kunnskapen og kompetansen som finnes ved
Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket slik at disse etterspørres og brukes av
samfunnet.
Ved å profilere kunnskapen og kompetansen som finnes ved Universitetsmuseet og
Universitetsbiblioteket slik at denne i høyere grad etterspørres og brukes av samfunnet.
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I7 Ved å profilere UiB som en viktig møteplass for formidling og faglig
aktivitet, og aktivt bruke Universitetsaulaen til viktige arrangement og
konferanser.
Ved å profilere UiB og Universitetsmuseet som en viktig møteplass for formidling og faglig
aktivitet, og aktivt bruke Universitetsaulaen til viktige arrangement og konferanser.
Ved å profilere UiB som en viktig møteplass for formidling og faglig aktivitet, og aktivt bruke
Universitetsaulaen og andre universitetslokaler til viktige arrangement og konferanser.

Nytt pkt.: «Ved å styrke UiB som møteplass mellom samfunn og akademia,
både som rekrutteringsarena og når det gjelder forskningsformidling, ved å ta i
bruk nye utstillinger og gjøre aktiv bruk av et vitalisert Universitetsmuseum.»
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Del 2: Tiltak, virkemidler og ressurser
For å virkeliggjøre våre visjoner, utføre våre oppdrag og nå våre
strategiske mål er følgende virkemidler, forutsetninger og ressurser særlig
viktig. De skal i strategiperioden utvikles i samarbeid med våre enheter,
våre eksterne interessenter og samarbeidspartnere gjennom egne strategier,
handlingsplaner, prosjekter og tiltak:
Finansiering for å nå våre mål
En stabil og forutsigbar økonomisk situasjon er avgjørende for at strategien skal
lykkes. Samtidig krever etablering av flere ledende forskningsmiljø økte
ressurser. Forskning på internasjonalt høyt nivå er avhengig av langsiktige
investeringer i form av oppdatering og tilrettelegging av infrastruktur, inkludert
tilgang til nødvendig faglitteratur, så vel som direkte forskningsmidler til lønn og
driftsmidler. Skal UiB nå målet om å holde høy, internasjonal faglig kvalitet må
bidrags- og oppdragsfinansieringen styrkes. Økning i inntekter fra
Forskningsrådet og EU skal gis særskilt oppmerksomhet. Følgende tiltak
prioriteres:
En stabil og forutsigbar økonomi er avgjørende for at strategien skal lykkes. Samtidig krever
etablering av flere ledende forskningsmiljø økte ressurser. Forskning og utdanning på høyt
internasjonalt nivå er avhengig av langsiktige investeringer i infrastruktur, så vel som lønns- og
driftsmidler. Skal UiB nå målet om å holde høy, internasjonal faglig kvalitet må bidrags- og
oppdragsfinansieringen styrkes. Økning i inntekter fra Forskningsrådet og EU skal gis særskilt
oppmerksomhet. Følgende tiltak prioriteres:

 Økt søknadsaktivitet om eksterne midler gjennom utvikling av
insentivmodeller og organisatoriske tilpasninger av administrative
støttetjenestene i løpet av perioden. Samtidig skal vi videreutvikle gode
samarbeidsrelasjoner til Bergens forskningsstiftelse og motivere til økt
søkning til store tematiske programmer.



Arbeide for å øke UiBs nasjonale andel av den statlige grunnfinansieringen, som
resultatkomponenten i forskning og utdanning, nye studieplasser, nye bygg og nasjonale
satsinger.
Arbeide for å påvirke innretningen av Forskningsrådets og EUs utlysninger.

 Universitetets interne budsjettfordelingsmodell skal evalueres innen 2016
med sikte på å utvikle interne fordelingsmekanismer som gir universitetet
og fagmiljøene det nødvendige økonomiske handlingsrom, og som tar høyde
for ressursbehov knyttet til kostnadskrevende undervisning og forskning.
 Kontakt med eksterne partnere skal styrkes gjennom egne
representasjonskontorer i utvalgte byer.
Kontakt med eksterne partnere gjennom egne representasjonskontorer i utvalgte byer vil bli
utredet som mulighet i 2016.
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Lederutvikling
Vår målsetting er at det skal utøves inkluderende ledelse tuftet på respekt,
likestilling og mangfold, dialog, åpenhet, ærlighet, tillit og etterrettelighet i hele vår
virksomhet. UiB har lange tradisjoner i å få frem markante faglige ledere som
etablerer banebrytende forsknings- og utdanningsmiljøer. Tydelig faglig ledelse
vil være sentrale elementer også i arbeidet med klyngeetableringer. Følgende
tiltak er prioritert:
Vår målsetting er at det skal utøves inkluderende ledelse basert på respekt, dialog, åpenhet,
ærlighet, tillit og etterrettelighet i hele virksomheten. UiB har lange tradisjoner i å utvikle
markante faglige ledere som bygger opp sterke forsknings- og utdanningsmiljøer. Tydelig faglig
ledelse vil være et sentralt element også i arbeidet med klyngeetableringer. Følgende tiltak
prioriteres:
Vår målsetting er at det skal utøves inkluderende ledelse tuftet på respekt, dialog, åpenhet,
ærlighet, tillit og etterrettelighet i hele vår virksomhet. Tydelig ledelse vil være sentralt element
også i arbeidet med klyngeetableringer. Følgende tiltak er prioritert:

 Utvikling av universitetsspesifikke og fagtilpassede programmer for
lederutvikling innen 2017.
Utvikling av tilpassede programmer for lederutvikling innen 2017.

 Styrke kompetanse på å lede multikulturelle arbeidsmiljø.
 Aktiv deltakelse i de nasjonale lederutviklingsprogram og – kurs som
tilbys.
Målrettet tilrettelegging for deltakelse i de nasjonale lederutviklingsprogram og – kurs som
tilbys.
Aktiv deltakelse i nasjonale lederutviklingsprogram og – kurs.
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En nyskapende og formålstjenlig organisasjon
Våre medarbeidere og studenter skal oppleve universitet som et inspirerende og
utviklende sted. Implementering av UiBs strategi krever en velfungerende
organisasjon, med effektiv og fremtidsrettede administrative støttetjenester.
Målsettingen er å videreutvikle administrasjonen slik at den både er best mulig
tilpasset universitetets oppgaver innenfor forskning, utdanning, formidling og
innovasjon, samtidig som organiseringen av tjenestene er tilstrekkelig fleksible
til å kunne tilpasse nye tjenester og endrede behov. Universitetet skal ha en
lønns- og personalpolitikk som bidrar til å nå våre strategiske mål og bygger på
universitetets kjerneverdier. Dette skal gjøres gjennom følgende tiltak:
Ansatte og studenter skal oppleve universitet som inspirerende og utviklende.
Implementering av UiBs strategi krever en velfungerende organisasjon, med effektiv og
fremtidsrettede administrative og tekniske støttetjenester. Målsettingen er å videreutvikle
administrasjonen slik at den er best mulig tilpasset oppgavene innen forskning, utdanning,
formidling og innovasjon, og tilstrekkelig fleksibel til å kunne tilpasses nye tjenester og
behov. Universitetet skal ha en lønns- og personalpolitikk som bidrar til at vi når våre
strategiske mål. Dette skal gjøres gjennom følgende tiltak:
Universitetet skal være en god, sikker og inkluderende arbeidsplass for våre medarbeidere
og studenter med inspirerende og utviklende arbeids- og læringsmiljø. Implementering av
UiBs strategi krever en velfungerende organisasjon, med effektiv og fremtidsrettede
administrative tjenester. Målsettingen er å videreutvikle administrative tjenester slik at de både
er best mulig tilpasset universitetets oppgaver innenfor forskning, utdanning, formidling og
innovasjon, samtidig som organiseringen av tjenestene er tilstrekkelig fleksible til å kunne tilpasse
nye tjenester og endrede behov. Dette skal gjøres gjennom følgende tiltak:

 En helhetlig gjennomgang av lønns- og personalpolitikken ved UiB innen
2016.
 Organisasjonsutviklingsprosjektet i sentraladministrasjonen skal
gjennomføres innen 2016. Prosjektet skal evalueres i 2018.
Organisasjonsutviklingsprosjektet skal gjennomføres innen 2016. Prosjektet skal evalueres i
2018.
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Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer
Tverrfaglighet i vitenskapens og samfunnets tjeneste

Faglige nyvinninger finner gjerne sted i krysningsfelt mellom ulike disipliner,
ofte i møter med de store samfunnsmessige utfordringene. Det er imidlertid
strukturelle utfordringer med å satse tverrfaglig innen universitetets
fakultetsstruktur. Dette kommer tydelig fram i evalueringen av universitetets to
tradisjonelle, tverrfaglige hovedsatsinger, utviklingsforskning og marine
forskning. De to evalueringsrapportene konkluderer begge med at forskningen
og utdanningsprogrammene holder høy internasjonal standard og at enkelte
miljøer er i verdensklasse. Samtidig påpeker panelene at det mangler en
overordnet organisering og at strukturen har vært kompleks og til dels
uoversiktlig. Arbeidet med organiseringen tverrfaglighet virksomhet skal følges
opp gjennom følgende prioriterte tiltak Vi vil bruke fagevalueringene av marin og
utviklingsrelatert forskning for:
Faglige nyvinninger finner gjerne sted i krysningsfelt mellom ulike disipliner. Det er imidlertid
strukturelle utfordringer med å satse tverrfaglig innen universitetets disiplinstruktur. Dette
kommer tydelig fram i evalueringen av universitetets to tradisjonelle, tverrfaglige hovedsatsinger,
utviklingsforskning og marine forskning. Begge evalueringsrapportene konkluderer med at
forskningen og utdanningsprogrammene holder høy internasjonal standard og at enkelte miljøer er
i verdensklasse. Samtidig påpekes at det mangler overordnet organisering, og at strukturen har
vært kompleks og til dels uoversiktlig. Arbeid med organisering av tverrfaglighet virksomhet skal
følges opp gjennom følgende prioriterte tiltak:




Bruke fagevalueringene av marin forskning og utviklingsrelatert
forskning til å utvikle våre faglige tyngdepunkt innen disse områdene for
å kunne bidra til å svare på vår tids store samfunnsutfordringer, slik de er
formulert i bl.a. i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere
utdanning og i Horisont 2020.
Å etablere en bedret organisasjon for tverrfakultær og tverrfaglig forskning, forskerutdanning
og undervisning innen marin og utviklingsrelatert forskning innen 2016.
Bruke evalueringene av marin- og utviklingsrelatert forskning til å utvikle våre faglige
tyngdepunkt innen disse områdene for å bidra til vår tids store samfunnsutfordringer, slik de er
formulert i bl.a. i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning og i Horisont
2020.
Etablere kunnskapsklynger i hele strategiperioden. Å lage systemer og
intensiver på UiB som bedre ivaretar og fremmer tverrfaglig samarbeid.

 Bruke fagevalueringen av marin og utviklingsforskning reelt og generisk
som en ressurs for å etablere organisatoriske overbygninger for tverrfaglig
forskning innen 2016.



Bruke fagevalueringen av marin og utviklingsforskning reelt og generisk som en ressurs for å
videreutvikle tverrfaglig forskning og undervisning i og utenfor klyngene, blant annet ved å
etablere organisatoriske overbygninger innen 2016.
Bruke evalueringen av marin og utviklingsforskning for å etablere gode organisatoriske
overbygninger for tverrfaglig forskning innen 2016.
Videreføre satsingen på marin- og utviklingsforskning, i tillegg til å etablere et nytt
hovedsatsingsområde innen klima- og energiomstilling.
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Utvikle en handlingsplan for forskningens samfunnsansvar ved UiB innen 2017, herunder en
oppfølging og videreutvikling av UiBs eksisterende fokus på bevissthet på etikk,
kjønnsperspektiver og samfunnsdialog i forskningen
Bergen Summer Research School on Global Development Challenges fremmer samarbeid på
tvers av disipliner og institusjoner i Bergen. Sommerforskerskolen skal styrkes som et
strategisk tiltak for å sikre tverrfaglig samarbeid ved UiB og for å bidra til å overføre
Universitets kompetanse og verdier til neste generasjons forskere også utenfor den vestlige
verden.
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Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse
Kunnskapsklynger

Universitetet i Bergens fremste virkemiddel for å videreutvikle fremragende
forsknings- og utdanningsmiljøer er å etablere kunnskapsklynger. I
strategiperioden er profilen på klyngesatsingen rettet mot temaene hav, liv og
samfunn. Gjennom å samle vitenskapelige ansatte, studenter og
kunnskapsmedarbeidere fra utdanningsinstitusjonene, instituttsektoren, samt
kunnskapsintensivt og forskningstungt næringsliv i regionen i spesialtilpassede
forsknings- og utdanningsbygg, ønsker vi å utvikle og konsentrere ressursene og
innsatsen mot områder hvor vi har særlige forutsetninger for å lykkes
internasjonalt. Klyngene gir muligheter til å skape fremragende utdanning,
grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon bygget på synergier oppnådd
gjennom geografisk nærhet og/eller fysisk samlokalisering mellom ulike
forsknings- og utdanningsaktører. Dette er samtidig områder vi ønsker å ta et
utvidet nasjonalt og internasjonalt ansvar for. Satsingene vil bli fulgt opp med
egne prosjektplaner.
Et svært viktig virkemiddel for å videreutvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer
er å etablere kunnskapsklynger. I strategiperioden er profilen på klyngesatsingen rettet både
mot UiBs strategiske satsingsområder og mot fagområder der vi kan øke vår faglige styrke
gjennom institusjonelt samarbeid. Gjennom å samle studenter og kunnskapsmedarbeidere fra
utdanningsinstitusjoner, instituttsektor samt kunnskapsintensivt og forskningstungt næringsliv
i regionen i spesialtilpassede forsknings- og utdanningsbygg, ønsker vi å utvikle og
konsentrere ressursene og innsatsen mot områder der vi har særlige forutsetninger for å lykkes
internasjonalt. Klyngene gir muligheter til å skape fremragende utdanning, grunnforskning,
anvendt forskning og innovasjon bygget på synergier oppnådd gjennom geografisk nærhet
og/eller fysisk samlokalisering. Satsingene vil bli fulgt opp med egne prosjektplaner.

Følgende klynger er under planlegging for første del av strategiperioden, 20162019:
 Klimaklynge: Bergen har verdensledende forskningsmiljøer innen
klimaforskning og universitetet vil utvikle en klimaklynge ved å ruste opp
bygget til Geofysisk institutt. Opprustningen av bygget skal være ferdig i
løpet av 2016 og vil gi en samlokalisering av klimaforskningen ved UiB,
Uni Research og andre relevante miljøer.
Klimaklynge: Bergen har verdensledende forskningsmiljøer innen klimaforskning og
UiB vil utvikle en klimaklynge ved å ruste opp bygget til Geofysisk institutt.
Opprustningen skal være ferdig i løpet av 2016 og muliggjør en samlokalisering av
klimaforskningen ved UiB, Uni Research og andre relevante miljøer.

 Media City Bergen (MCB) har ambisjoner om å skape et internasjonalt
ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.
Et viktig mål er å øke den faglige samhandlingen mellom medie-,
teknologi- og utdannings- og forskningsmiljøer fra de store medieaktørene
i Bergen - Bergens Tidende, Bergensavisen, NRK, TV2, Vizrt,
medieutdanningen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og
flere av UiBs digitale satsinger. MCB skal være innflyttingsklart i løpet av
2017.
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Media City Bergen (MCB) har ambisjoner om å skape et internasjonalt ledende miljø
for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet. Et viktig mål er å øke
samhandlingen mellom medie-, teknologi- og utdannings- og forskningsmiljøer i
Bergen - Bergens Tidende, Bergensavisen, NRK, TV2, Vizrt, medieutdanningen ved
Institutt for informasjons- og medievitenskap og flere av UiBs digitale satsinger. MCB
skal være innflyttingsklart i løpet av 2017.

 Science City Bergen (SCB) skal være en internasjonalt ledende
kunnskapsklynge for fremtidens energi- og teknologiløsninger gjennom å
samle Bergens forsknings-, utdannings- og teknologimiljøer i et nytt
signalbygg. Bygget skal inneholde moderne laboratorier,
teknologiplattformer og arbeidsplasser med fasiliteter for utdanning,
forskning, formidling, og innovasjon. Prosjekteringen har startet og det
arbeides for at SCB skal være ferdig i 2019.

Science City Bergen (SCB) skal bli en internasjonalt ledende kunnskapsklynge for
fremtidens energi- og teknologiløsninger gjennom å samle forsknings-, utviklings- og
utdanningsmiljøer samt forskningsintensivt næringsliv i et nytt signalbygg. Det
planlagte EnTek-bygget skal inneholde moderne laboratorier, teknologiplattformer og
arbeidsplasser med fasiliteter for utdanning, forskning, formidling, og innovasjon.
Prosjektering pågår og det arbeides for at bygget skal være ferdig i 2019.

 En klynge for middelalderforskning med Universitetsmuseet som arena
skal bli en tverrfaglig drivkraft for middelalderhistorie, filologi og
middelalderarkeologi i nær kontakt med regionale institusjoner og med en
sterk internasjonal orientering. Klyngen skal videreutvikle de sterke
tradisjonene de humanistiske fagene har innen forskningsbasert
undervisning, utvikle kontakten med regionale aktører og skolen, og være
en pådriver i lokal- og nasjonal kunnskapsformidling. Klyngen skal ha
oppstart i løpet av 2016.
En klynge for middelalderforskning med Universitetsmuseet som arena skal bli en
tverrfaglig drivkraft for middelalderhistorie, filologi og middelalderarkeologi i nær
kontakt med regionale institusjoner og med en sterk internasjonal orientering. Klyngen
skal videreutvikle de sterke tradisjonene de humanistiske fagene har innenfor
forskning, undervisning og formidling. Den kan bygge videre på de lange linjene ved
Universitetsmuseet for tverrfaglig forskning (på tvers av kultur-, samfunns- og
naturfag) knyttet til tematiske fellesinteresser. Klyngen skal være en pådriver i
nasjonal og internasjonal kunnskapsformidling i tillegg skal kontaktflaten mot
regionale aktører og skolen utvikles. Klyngen skal ha oppstart i løpet av 2016.



Kunnskapsklynge på globale samfunnsutfordringer: UiB har i dag et stort internasjonalt
nettverk av forskere og beslutningstakere bygget opp gjennom mange års fokus på utdanning,
veiledning og forskningssamarbeid. Denne klyngen trekker på alle fagmiljøer ved UiB og har
base i Jekteviksbakken 31 hvor den også forvalter Bergen Resource Centre for International
Development i samarbeid med CMI. Kunnskapsklyngen skal også utvikle et tverrfaglig
studieprogram på masternivå i globale samfunnsutfordringer.



Governance, Law & Social Transformation. En kunnskapsklynge for forskning om styresett,
implementering, rettens virkningsmekanismer og samspillet mellom rett og politikk. Klyngen,
med LawTransform/Juss-II/CMI-bygget i Jekteviksbakken som base skal bli en drivkraft for
tverrfaglig forskning på styresettproblematikk, og et ledende miljø for komparativ forskning

27
UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST

Side63

UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST
på rettens virkningsmekanismer. Klyngen skal også bidra med spisskompetanse til andre
klynger hvor styresettutfordringer står sentralt (klima, energi, helse) og særlig inn mot
utviklingsrelatert forskning (Global Challenges) hvor samspillet mellom rett og politikk er
avgjørende for å møte globale utfordringer knyttet til økende ulikhet, fattigdom,
migrasjonsstrømmer, ekstremisme og samfunnssikkerhet.

Følgende klynger er under planlegging for andre del av strategiperioden,
2019-2022:
 En kunnskapsklynge for helsefagene skal samle helsefaglige miljøer for
forskning, utdanning, formidling og innovasjon i Bergen og på
Vestlandet. Prosjektering vil starte opp i 2015, og klyngen ferdigstilles
innen 2022.
 Arkivklynge: En arkivklynge skal samle, ordne, sikre og tilgjengeliggjøre de unike arkivene
og samlingene som finnes spredt ved UiB for bruk i forskning, utdanning og formidling. En
arkivklynge skal bidra til å fremheve UiBs vitenskapshistorie på en helhetlig måte.

 En marin klynge der UiBs marine miljøer, Havforskningsinstituttet og
andre nasjonale aktører skal samlokalisere forskning, utdanning,
forvaltning og næring er under planlegging og vil bli utviklet i løpet av
perioden, og vil bli sett i sammenheng med handlingsplanen for
«Havbyen Bergen».

Bergen marine forskningsklynge ble etablert som et institusjonelt samarbeid i 2008. UiB
arbeider for UiBs marinbiologiske miljøer, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet,
Nofima og andre nasjonale aktører skal samlokalisere forskning, utdanning, forvaltning og
næring på Marineholmen, i umiddelbar nærhet til Klimaklyngen og Teknologiklyngen.
Bergen Marine forskningsklynge ble formelt etablert i 2008. UiBs marine miljøer,
Havforskningsinstituttet og andre nasjonale aktører skal samlokalisere forskning, utdanning,
forvaltning og næring. Dette er under planlegging og vil bli utviklet i løpet av perioden, og vil
bli sett i sammenheng med handlingsplanen for ”Havbyen Bergen».
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Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling.
For at våre miljøer skal lykkes må universitetets planer og strategier inneholde
klare mål og prioriteringer for moderne vitenskapelig utstyr, forsknings- og
utdanningsfasiliteter, universitetsbibliotek og Universitetsmuseets forvaltning av
vitenskapelige samlinger. Følgende tiltak skal iverksettes:
For at våre miljøer skal lykkes må universitetets planer og strategier inneholde klare mål og
prioriteringer for moderne vitenskapelig utstyr, forsknings- og utdanningsfasiliteter, samt
Universitetsbibliotekets og Universitetsmuseets tjenester og forvaltning av vitenskapelige
samlinger. Følgende tiltak skal iverksettes:

 Det skal utarbeides en handlingsplan for infrastruktur innen 2016.
 Det skal aktivt kartlegges områder der forsknings- og
utdanningsinstitusjoner utenfor universitetet har behov for samme type
infrastruktur som UiB for å inngå avtaler om felles investering og drift av
kjernefasiliteter.
Områder der forsknings- og utdanningsinstitusjoner utenfor universitetet har behov for samme
type infrastruktur som UiB skal kartlegges med mål om å inngå avtaler om felles investering
og drift av kjernefasiliteter.

 Det skal utarbeides en plan for brukervennlig og framtidsrettet
tilgjengeliggjøring og forvaltning av arkiv og samlinger.

Det skal utarbeides en plan for brukervennlig og framtidsrettet tilgjengeliggjøring og
forvaltning av arkiv og samlinger, med vekt på bærekraftig og arkivfaglig bevaring.


Universitetsmuseets omfattende vitenskapelige samlinger skal
videreutvikles, og i større grad gjøres tilgjengelige for både en interessert offentlighet og
internasjonalt forskningsmiljø.

 Universitetsbiblioteket skal utvikles som et fremtidsrettet studie- og
forskningsintegrert bibliotek som sikrer brukertilpassede tjenester,
effektiv tilgang til relevante kunnskapskilder samt synliggjøring av
universitetets samlinger og vitenskapelige produksjon.
Universitetsbiblioteket skal utvikles som et nyskapende studie- og forskningsintegrert
bibliotek som sikrer tilgang til relevante kunnskapskilder, brukertilpassede tjenester som
effektiviserer forskeres og studenters arbeid, samt formidling av universitetets samlinger,
arkiv og vitenskapelige produksjon.

 Nytt punkt: «HMS-arbeid knyttet til risikofylt arbeids- og studiemiljø,
inkludert feltarbeid og utplasseringer, skal styrkes og systematiseres.»
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En god rekrutteringsarena
For et universitet er menneskene den viktigste ressursen. Arbeidet med å
rekruttere de beste forskerne og underviserne skal systematiseres ytterligere
gjennom egne rekrutteringsprosjekter. UiB har allerede mange fremragende
norske og internasjonale forskere og kompetente administrativt ansatte. Å få tak
i gode medarbeidere – både faglige, administrative og tekniske – vil være
avgjørende i strategiperioden. Følgende tiltak prioriteres:
For et universitet er menneskene den viktigste ressursen. Arbeidet med å rekruttere de beste forskerne
skal systematiseres ytterligere gjennom egne rekrutteringsprosjekter. UiB har allerede mange
fremragende norske og internasjonale forskere og kompetente administrativt ansatte. Å få tak i gode
medarbeidere – både faglige, administrative og tekniske – vil være avgjørende i strategiperioden.
Arbeidet for å bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger og faglig ledelse må fortsette.
Følgende tiltak prioriteres:

For et universitet er menneskene den viktigste ressursen. Stabilitet og forutsigbarhet i form av
trygge stillingsrammer er et viktig moment i langsiktig strategisk akademisk arbeid. Åpne
utlysninger skal fortsatt være normalen ved UiB. Men arbeidet med å rekruttere de beste
forskerne skal systematiseres ytterligere gjennom egne rekrutteringsprosjekter. UiB har
allerede mange fremragende norske og internasjonale forskere og kompetente administrativt
ansatte. Å få tak i gode medarbeidere – både faglige, administrative og tekniske – vil være
avgjørende i strategiperioden. Følgende tiltak prioriteres:
For et universitet er menneskene den viktigste ressursen. Arbeidet med å rekruttere de beste
forskerne skal styrkes gjennom egne rekrutteringsprosjekter. UiB har allerede mange svært
dyktige ansatte. Å rekruttere gode medarbeidere – både faglige, administrative og tekniske –
vil være avgjørende i strategiperioden. Følgende tiltak prioriteres:
Universitetet i Bergen må ha rett kompetanse. Vårt omdømme bygges av våre ansatte og de resultater
som oppnås. Universitetet er en spennende arbeidsplass og å utvikle og rekruttere våre gode
medarbeidere – både faglige, administrative og tekniske – vil være avgjørende i strategiperioden.

Følgende tiltak prioriteres:

 Program for særskilt talentfulle forskere tidlig i karrieren etableres innen
2016
Program for særskilt talentfulle forskere tidlig i karrieren etableres innen 2016 og benyttes ved
behov.

 Program for å rekruttere internasjonalt ledende professorer har startet
allerede i 2015 og skal utvikles ytterligere i samarbeid med Bergen
Forskningsstiftelse etableres innen 2016.



Program for å rekruttere internasjonalt ledende professorer har startet allerede i 2015 og skal
utvikles ytterligere i samarbeid med Bergen Forskningsstiftelse etableres innen 2016 og
benyttes etter behov.
Program for å rekruttere internasjonalt ledende professorer har startet og skal utvikles
ytterligere i samarbeid med Bergen Forskningsstiftelse innen 2016. ,
Som et ledd i å øke tilfanget av dyktige og talentfulle medarbeidere vil det arbeides for å bedre
kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger gjennom flere typer tiltak, inkludert åpne og
transparente ansettelsesprosesser, kallelser, startpakker og økt av II-stillinger
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 Den interne kompetansen og kvalitet i rekrutteringsprosessen styrkes
innen 2016.
 Tjenester for internasjonal mobilitet skal videreutvikles og styrkes innen
2017.
 Det skal utarbeides handlingsplan for kompetanse og karriereutvikling for
teknisk-administrativt ansatte innen 2016.
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Synliggjøring av kunnskap
Kunnskapsformidling og samfunnsdialog
Effekstiv kommunikasjon, profilering og samfunnsdialog

For å lykkes er god kommunikasjon med ansatte, studenter, styresmakter,
eksterne samarbeidspartnere og det sivile samfunnet avgjørende. Økende
konkurranse om både studenter og forskningsmidler, nasjonalt og internasjonalt,
krever økende satsing på profilering og synliggjøring av fag,
forskningsresultater, arbeids- og læringsmiljø, studentlivet og samt UiBs rolle og
betydning for samfunnet rundt. Vi vil vise et tydelig samfunnsengasjement og ansvar gjennom aktiv samhandling og kommunikasjon med omverden.
Universitetsaulaen i Bergen skal sammen med et renovert museumsbygg være en viktig
arena for formidling av forskning og utdanning ved UiB, og en sentral møteplass
mellom universitetssamfunnet og kultur-, samfunns- og næringsliv. Her skal de
store begivenhetene i universitetssamfunnet markeres samtidig som omverden
inviteres til samarbeid om samtaler, debatter, kulturarrangementer og
konferanser. Følgende tiltak for økt synliggjøring av vår kunnskap skal
prioriteres:
God kommunikasjon med ansatte, studenter, myndigheter, eksterne samarbeidspartnere og det sivile
samfunnet er avgjørende for at UiB skal oppnå sine mål og ambisjoner. Økende konkurranse om både
studenter og forskningsmidler, nasjonalt og internasjonalt, krever økende satsing på profilering og
synliggjøring av fag, forskningsresultater, læringsmiljø, studentlivet og UiBs rolle og betydning for
samfunnet rundt. Vi vil vise samfunnsengasjement og -ansvar gjennom aktiv samhandling og
kommunikasjon med omverden. Universitetsaulaen skal være en viktig arena for formidling av
forskning og utdanning ved UiB, og en sentral møteplass mellom universitetssamfunnet og kultur-,
samfunns- og næringsliv. Her skal de store begivenhetene ved UiB markeres samtidig som omverden
inviteres til samarbeid om samtaler, debatter, kulturarrangementer og konferanser. Følgende tiltak for
økt synliggjøring av vår kunnskap og våre fagområder skal prioriteres:

 Økt satsing på studentrekruttering der særlig elever i videregående skole
orienteres om fagtilbud på et tidlig tidspunkt og satsing på informasjon til
studenter gjennom partnerskapsskoler.
 Økt satsing på faglig oppdatering av lærere i grunn- og videregående
skole.
 Tydelig formidling av planene og strategiene våre, hva vi gjør for å oppnå
dem, profilene bak forskningsresultater og betydningen av vår faglige
virksomhet, nasjonalt og internasjonalt operasjonalisert gjennom en egen
kommunikasjonsstrategi med virkning fra 2016.
 Tydelig formidling av våre planer og strategier, og synliggjøring av hva vi gjør for å innfri



disse.
Synliggjøring nasjonalt og internasjonalt av profiler bak forskningsresultater og betydningen
av vår faglige virksomhet, operasjonalisert gjennom en kommunikasjonsstrategi fra 2016.
Videreutvikle universitetets kommunikasjonsplattform til en helhetlig og moderne
kommunikasjonsstrategi innen 2016. Strategien skal gjelde både ekstern og intern
kommunikasjon, samfunnskontakt og merkevarebygging.

 Særlig satsing på digital formidling i samband med knyttet til etablering
av en lærings- og formidlingslab ved MCB innen 2017.
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 Økt innsats for utvikling av innovativ forskningsbasert formidling og
kommunikasjon ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.
 Realisering av planene for en fremtidsrettet utstilling ved Naturhistorisk museum i en
nyrestaurert museumsbygning.

 Kommunikasjon og formidling blir en obligatorisk del av ph.d.utdanningen innen 2017.
 Utarbeide ny handlingsplan for samarbeid med omverden innen 2017.
Utarbeide ny handlingsplan for samarbeid med omverden innen 2017. (Innarbeides over.)
Utarbeide ny handlingsplan for samfunnsansvar innen 2017, se også avsnitt om tverrfaglighet
for å møte samfunnets utfordringer.

 Etablering av en egen driftsorganisering for Universitetsaulaen innen
2016.
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Digitalisering gir nye muligheter
Digitalisering og bruk av ny teknologi fremmer innovasjon innen både
forskning, utdanning, formidling, forvaltning og administrasjon, og gjør
universitets kunnskap og omfattende samlinger tilgjengelig for nye grupper i
samfunnet. Gjennom UiBs nettsider har UiB flere nNettbaserte tjenester for god
kommunikasjon med publikum, ansatte og studenter skal som må videreutvikles. I
tillegg skal digitale arbeidsprosesser med høy grad av brukervennlighet og
tilgjengelighet frigjøre forvaltningsressurser (administrative ressurser?) til andre
formål ved UiB. Målsettingen skal nås gjennom iverksetting av følgende
prioriterte tiltak:
 En helhetlig digitaliseringsstrategi for UiB utarbeides med virkning fra
2016.
 Nytt punkt: Ansatte gis opplæring for å mestre ny teknologi.
 Nytt punkt: Digitalisering av unike samlinger og arkiv ved Universitetsbiblioteket og
Universitetsmuseet.

 Flere dDigitale tilbud innenfor etter- og videreutdanning og
fjernundervisning etableres innen 2018.
 Tilbud om heldigitale studieløp og ledende digitale løsninger for
undervisning, læring og formidling gjennom DigUiB- prosjektet innen
2018.
Det skal gis tilbud om heldigitale studieløp og gode digitale løsninger for undervisning, læring
og formidling gjennom DigUiB- prosjektet innen 2018.
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Internasjonalt samarbeid - universitetet i verden.
Kunnskap og kompetanse utveksles i økende grad på tvers av landegrenser og
bygges opp i samspill mellom høyere utdanning, forskning og faglig innovasjon.
Internasjonalt samarbeid er preget av økende konkurranse mellom forskere,
forskningsgrupper, forskningsinstitusjoner og andre aktører som driver
forskning. Forutsetningen for å lykkes i en skjerpet konkurranse, er at
forskningen har høy kvalitet og at forskningsmiljøene fremstår som attraktive
samarbeidspartnere. Samtidig må universitetet UiB bidra til å løse globale
utfordringer og sørge for kompetansebygging, selv der forskningen ikke har
umiddelbar nytteverdi for Norge (UiB?) eller bidrar til å fremme nasjonale
interesser. Følgende tiltak prioriteres:
 Tettere relasjoner med utvalgte nettverk, utenlandske læresteder og
forskningsinstitusjoner.
 God utnyttelse og eksponering av våre utenlandssentre for studenter og
ansatte.
 En god språkpolitikk for å kvalifisere studenter og ansatte til et
internasjonalt arbeidsmarked og en global forskningsarena.
 Representasjon i viktige byer og ved viktige institusjoner utenlands,
inkludert et UiB-kontor i Brussel, Tokyo og Shanghai vil bli utredet innen
2016.
 Utdanningstilbudet skal få en sterkere internasjonal profil ved at det
etableres flere engelskspråklige kurs og emner innen 2017.
 Språkopplæring og egne programmer for internasjonal kompetanse for
administrativt ansatte det administrative støtteapparatet, som del av
handlingsplan for karriere- og kompetanseutvikling innen 2016.
 Tilbud om norskopplæring for utenlandske ansatte som er tilpasset deres
arbeidssituasjon.
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Et attraktivt læringsmiljø
Studiekvalitet

For at våre studenter skal få det best mulige utbytte av sine studier og være
aktive bidragsytere til samfunnet er det viktig at alle fakultetene har
mottaksstrategier som gir en god start for studentene både faglig og sosialt,
herunder egnede studentlokaler. Et attraktivt læringsmiljø krever også god
undervisningskompetanse blant våre vitenskapelig tilsatte. Læringsmiljøet må
ses i sammenheng med satsingen på infrastruktur, der særlig undervisningsrom
og studiearealer av god kvalitet, og som dekker fagspesifikke behov, prioriteres.
For å utvikle læringsmiljøet prioriteres følgende tiltak:


Nytt punkt: Videreutvikling og nyutvikling av planer for studieprogram og emner som sikrer
at alle planene har gode og relevante læringsutbyttebeskrivelser, og også har innhold,
oppbygning, arbeids- og undervisningsformer, samt vurderingsformer som samsvarer med og
er tilpasset læringsutbyttebeskrivelsene slik at læringsutbyttet oppnås.

 Jevnlig pedagogisk oppdatering av våre lærekrefter med vekt på digital
formidlingskompetanse innen 2017.

Jevnlig og systematisk pedagogisk videreutvikling av våre lærekrefter, også når det gjelder
bruk av digitale plattformer og digitale verktøy.
Målrettet pedagogisk utvikling av våre undervisere med vekt på digital
formidlingskompetanse innen 2017.
Nytt punkt: Etablere intensivtiltak for utmerket undervisning innen 2018.


 Synliggjøring og vektlegging av tilbakemeldingssystemene blant annet
gjennom å fremheve viktigheten av våre læreres og studenters felles
deltagelse i fagutviklingen.
 Etablering av en mentorordning for alle studenter innen 2019.
 Etablering av faglig-sosiale studentlokaler ved alle fakultet i løpet 2018.
 Videreføring av program for oppdatering av undervisningsrom og
studiearealer.
 Nytt punkt: Utarbeide en plan for å sikre studenter tilgang på moderne
faglig tilpasset infrastruktur for trening i praktiske ferdigheter med
relevans for yrkesutøvelse.
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Evaluering
Universitetet i Bergens ambisjon om å være er et internasjonalt
forsknings- og utdanningsuniversitet og ønsker å være en sentral
premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens samfunn.
Dette har betydning for våre strategiske valg på alle plan. Universitetets
strategi er en integrert del av hele universitetets virksomhet. I 2019 vil vi
involvere alle ledd i organisasjonen; studenter, forskere og ansatte i
tekniske og administrative stillinger i en gjennomgang og evaluering av
våre virkemidler og tiltak. Formålet er å vurdere strategiens status og
foreta eventuelle justeringer for å kunne virkeliggjøre våre visjoner,
utføre våre oppdrag og nå våre strategiske mål.
Universitetet i Bergens ambisjon om å være et internasjonalt forskningsuniversitet og en
sentral premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens samfunn har
betydning for våre strategiske valg på alle plan. Universitetets strategi er en integrert del
av hele universitetets virksomhet. I 2019 vil vi involvere studenter og alle våre
medarbeidere i en gjennomgang og evaluering av våre virkemidler og tiltak. Formålet er
å vurdere strategiens status og foreta eventuelle justeringer for å kunne virkeliggjøre
våre visjoner, utføre våre oppdrag og nå våre strategiske mål.
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Kommentar til ny strategiplan ved UiB
Vi takker for invitasjonen til å kommentere den nye strategiplanen.
Akademikerne kan i hovedsak slutte seg til strategiplanens mål og visjoner for
UiB. Planen fremstår som visjonær og ambisiøs, noe vi synes er bra.
Mange av forslagene til tiltak, f.eks. bedre lederopplæring er etter vårt syn
gode.
Vi er imidlertid litt usikker på om planen er for ambisiøs og om en del av
forslagene kan bli svært kostbare. Når en del av tiltakene legger opp til en ny
organisering i klynger, er vi usikre på hvilke konsekvenser dette kan få for
grunnmodellen til UiB og hvilke kostnader som vil være forbundet med denne
satsingen.
Vi tror dette kan være gode strategiske tiltak som kan fremme god forskning,
men mener samtidig at det bør utredes mer hvilke kostnader dette kan
innebære og konsekvenser det evt. kan få for grunnstrukturen til UiB
(Fakulteter/institutter). Sammenheng mellom klyngene og den tradisjonelle
organisasjonen bør kanskje utredes og forklares mer. Vi ser en mulig fare for
at fagmiljø/institutter kan utarmes som følge av en slik satsing, noe som vil
være uheldig for målsettingen om sterke fagmiljø og et breddeuniversitet.

MVH
Siv Lise Bedringaas og Arne Mykkeltveit
Akademikerne
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Innspill til UiBs ”Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022”
Forskerforbundet ved UiB v/Steinar Vagstad
15.06.15

Forskerforbundet ved UiB viser til invitasjon til å komme med innspill til UiBs nye strategi
for perioden 2016-2022 (referanse 2014/1649-LARNI) og oversender med dette våre
innspill.
Mye er bra med utkastet til strategi. Vi fokuserer her på det vi mener er mest problematisk.
Nøkkelordet i UiBs forskningsplan er ‘klynge’, som i denne sammenhengen ser ut til å
referere til husklynger og samlokalisering.
Nøkkelressursen i et levende forskningsuniversitet er kompetente og motiverte ansatte. Vi
frykter at for sterk vektlegging av byggevirksomhet vil kunne kvele den faglige aktiviteten ved
institusjonen. I dagens situasjon er det ansettelsesstopp for faste faglige stillinger eller sterk
redusering av antall stillinger ved mange fakulteter. Hvis dette skulle bli normalsituasjonen
over flere år, vil den faglige standarden ved institusjonen bli sterkt skadelidende. UiB kan i
dag sies å ha en implisitt gjeld gjennom tilknyttede stiftelser på rundt en milliard kroner.
Dette kan komme til å øke til to milliarder eller enda mer. Hvis rentenivået normaliserer seg,
kan dette veie tungt på UiB i mange tiår framover.
Strategiplanen vektlegger også tverrfaglige satsinger i betydelig grad. God tverrfaglighet
betinger at de underliggende disiplinære fagene er i god skikk. Ulike satsinger – faglige,
administrative og studiemessige – kan være vel motiverte, men de bidrar også til den
svekkede økonomien de fleste fakultetene opplever i dag.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Forskningsadministrativ avdeling

Universitetet i Bergen

Referanse

Dato

2014/1649-BJAA

12.06.2015

Høringsinnspill uttalelse fra Forskningsutvalget - Strategi 2016-2022
Forskningsutvalget (FU) er et rådgivende organ for Universitetsstyret i forskningspolitiske og
forskningsstrategiske spørsmål og skal gjennom sin virksomhet arbeide for sikre best mulige
vilkår for universitetsforskningen, med særlig vekt på grunnforskningen. Utvalget har et spesielt
ansvar for å gi Universitetsstyret råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning og
forskerrekruttering. Utvalget skal gi råd i internasjonale saker. 1

Utkast til ny strategi for UiB ble lagt frem for FU for drøfting i møtet 7.5.2015.

FU sluttet seg til hovedlinjene i utkastet til ny strategi for UiB. Generelt er FU veldig positiv til
tonen i dokumentet, som er preget av en ”vi vil” holdning. Strategien peker på tydelige
strategiske mål, noe som danner et godt grunnlag for nødvendige prioriteringer i perioden.

En del av utvalgets medlemmer pekte på de mange positive virkningene av de to langsiktige
institusjonelle hovedsatsingene marin forskning og utviklingsforskning, og spørsmålet ble stilt
om det var strategisk klokt å gå vekk fra hovedsatsinger. (Se for øvrig innspill fra Jarl Giske
nedenfor). Samtidig ble det etterlyst en satsning på bærekraftig energi..
Det er viktig at det kommer klart frem i dokumentet at klynger ikke et mål, men et virkemiddel. I
avsnittet ”Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse” bør det presiseres at klyngene er viktig
for å legge til rette for tverrfaglighet.

I FUs møte 7.5.2015 ble også dokumentet ”Kommentarer til UiBs strategiutkast fra Forum for
forskerutdanning” lagt frem. FU er opptatt av å styrke forskerutdanningen ved UiB og mener at
dette kunne fått en større og tydeligere plass i strategien. FU slutter seg til hovedtrekkene i
uttalelsen fra Forum for forskerutdanning.
1

Fra FUs mandat.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Forskningsadministrativ avdeling
Telefon 55584980
Telefaks 55584991

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Muséplass 2
Bergen

Saksbehandler
Bjørn Einar Aas
55584954
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Enkeltpersoner i utvalget fremmet følgende innspill som fremsendes fra Forskningsutvalget:

Fredrik Vikse:

•
•

Foreslår å endre tittelen fra ”Hav-liv-samfunn”, til ”Hav-liv-lavutslippssamfunnet”.
Foreslår også at punkt E2 endres fra: ”… Gjennom forskning og utdanning skal vi
bidra til å fremme et mangfoldig og bærekraftig samfunn.”, til: ”… Gjennom forskning
og utdanning skal UiB spille en aktiv rolle i å skape løsninger i overgangen til
lavutslippssamfunnet i Norge og Vestlandet spesielt.”

Jarl Giske:
Siste avsnitt under ”Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse”, kulepunkt 2, side 14,
foreslås endret til:

•

Bergen Marine forskningsklynge ble formelt etablert i 2008. UiBs marine miljøer,
Havforskningsinstituttet og andre nasjonale aktører skal samlokalisere forskning,
utdanning, forvaltning og næring. Dette er under planlegging og vil bli utviklet i løpet
av perioden, og vil bli sett i sammenheng med handlingsplanen for ”Havbyen
Bergen”.

Øvrig endrede punkt:

Under overskriften «Vi utforsker»:
•

B3. Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig
fordypning, mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser. Tverrdisiplinær
forskning og utdanning er av stor betydning for å kunne utvikle nye metoder,
skape nye innsikter og møte de komplekse utfordringene samfunnet står overfor.
UiB viderefører marin forskning og utviklingsrettet forskning som våre fremste
tverrfaglige strategiske satsninger.

Under overskriften «Vi utfordrer»:
•

E5. UiB skal ha en kultur preget av raushet, åpenhet, dialog og
informasjonsutveksling i hele universitetssamfunnet.

Under strategisk mål for å utvikle flere ledende forskningsmiljøer:
•

F7. Ved å videreutvikle Universitetsbiblioteket til et fremragende forsknings- og
læringsbibliotek, i samarbeid med de andre ledende norske og nordiske
universitetene.

Under strategisk mål for å være en mer ettertraktet kompetanseinstitusjon:
•
•

•

H6 Ved å bruke UiBs eierskap aktivt til å øke samarbeidet med Uni Research,
CMR og CMI.
Ny H7 Ved å tilrettelegge for økt samarbeid innen både utdanning og forskning
med lokale forsknings- utdannings- og forvaltningsinstitusjoner.

Side 14:
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En god rekrutteringsarena
For et universitet er menneskene den viktigste ressursen. Arbeidet med å rekruttere de
beste forskerne skal systematiseres ytterligere gjennom egne rekrutteringsprosjekter. UiB
har allerede mange fremragende norske og internasjonale forskere og kompetente
administrativt og tekniske ansatte.

Nå r det gjelder forskerutdannigen vises til vedlagte uttalelse fra Forum for forskerutdanning
som med dette fremsendes i sin helhet.

Forskningsutvalget ser frem til at UiB får en ny og offensiv strategi, med klare strategiske mål.
Planen gir et godt grunnlag for prioriteringer og peker på viktige forutsetninger for å lykkes.
For Forskningsutvalget (FU):
Viserektor
Anne Chr. Johannessen
Nestleder FU

Avdelingsdirektør
Heidi A. Espedal

Kopi
Lars Helge Nilsen
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UiBs strategi 2022.

Kommentarer til UiBs strategiutkast fra Forum for forskerutdanning
Forum for forskerutdanning består av fakultetenes forskerutdanningskoordinatorer og
ledes av en seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling som har
koordineringsansvar for forskerutdanningen ved UiB. Forumet møtes regelmessig for
erfaringsutveksling om saker som har med forskerutdanning å gjøre, samt for å
koordinere ulike praksiser på fakultetene i saker som angår forskerutdanning.

Forum for forskerutdanning har med interesse lest utkastet til ny strategi for UiB.
Utkastet har en lovende opptakt i B6, som kunne være et signal om at UiB virkelig
ønsker å satse på doktorgraden i neste strategiperiode. Vi ser gjerne at dette følges opp
i den endelige strategien.

Etter forumets oppfatning skulle doktorgraden kunne være et fyrtårn og en merkevare
for UiB, både når det gjelder de tematiske satsningene, klyngene og de andre
målsettingene. Forskerutdanning er noe alle fakulteter er dypt involvert i og som kunne
samle og spisse satsningen på både forskning og utdanning ved UiB. Vi mener det ville
være en god idé om dette kom tydelig til uttrykk i universitetets strategi.
Vi er derfor forbauset over at forskerutdanningen i strategiutkastet kun er nevnt tre
ganger. Med ca. 1500 kandidater, mer enn 200 disputaser, ca. 800 veiledere er
forskerutdanning en meget viktig virksomhet ved UiB som det satses systematisk på og
som med fordel kan løftes frem og synliggjøres.
I tillegg til B6 er forskerutdanning nevnt i G4 og G9 og H2. Å fokusere på
gjennomstrømningstiden er viktig, men i en tid hvor man allerede har oppnådd gode
mål på gjennomstrømning av kandidater, vil vi anbefale at andre og mer utfordrende
sider ved doktorgradsutdanningen løftes frem, som for eksempel karrieremuligheter,
veilederopplæring og internasjonalisering

Formidling og kommunikasjon i forskerutdanningen, omtalt på s. 15, er en forutsetning
for forskerutdanningen gjennom bla. i kvalifikasjonsrammeverket, og er allerede godt
kjent. 1 Vi vil heller utfordre ledelsen til å si noe om hvilke tiltak man vil prioritere for å
styrke formidlingskompetansen blant ph.d.-kandidatene; hva den vil gjøre med
veilederopplæringen, hvordan ledelsen ser for seg at overførbare ferdigheter skal sikres
og hvordan finansieringen av forskerutdanningen skal ivaretas og videreutvikles.

Forum for forskerutdanning er enig i at forskerutdanningen skal bygge på UiBs
verdigrunnlag, og skulle gjerne sett at dette verdigrunnlaget ble presisert nærmere i
strategiutkastet.

Nærings ph.d. og forvaltnings (sic) ph.d. er nye offensive tiltak initiert av
kunnskapsdepartementet for å styrke doktorgradens relevans for arbeidslivet. 2 Det er
http://www.nokut.no/no/Fakta/Det-norske-utdanningssystemet/Nasjonaltkvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/Nivaer/
2 Det heter ikke ’forvaltnings ph.d.’, men ’offentlig sektor-ph.d.’
1
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positivt at strategiutkastet omfavner dette (H2) men forum for forskerutdanning savner
likevel en presisering av hvordan UiB vil profilere seg på dette området. Kunne det for
eksempel være en ide å knytte det til klyngesatsningen?

Forum for forskerutdanning savner at doktorgradskandidater blir nevnt der det er
naturlig i forbindelse med forskning og utdanning, forskere og studenter. Hvis dette ikke
gjøres eksplisitt blir det opp til leseren å gjette seg til hvor de hører hjemme: Er de å
regne for forskere eller studenter?
Vi ser frem til at UiB får en offensiv strategi for forskerutdanningen og vil stå til rådighet
for å styrke doktorgraden ved vårt universitet. 3
Med vennlig hilsen
Forum for forskerutdanning ved Universitetet i Bergen

Det må også nevnes at ph.d. gjennomgående er skrevet feil i hele dokumentet. Den
norske skrivemåten er: ph.d. Jf.
http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriveregler/Forkortinger/#p

3
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-KIH

19.06.2015

Høringssvar fra Det humanistiske fakultet: Ny strategi for UiB 20162022
Det humanistiske fakultet vedlegger her sitt høringssvar som ble behandlet av fakultetsstyret
16.06.2015.
Høringssinnspill fra institutter og sentre samt HSU ligger i ephortesak 2014/1649

Vennlig hilsen
Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det humanistiske fakultet
Telefon 55589380
Telefaks 55589383
post@hf.uib.no

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Harald Hårfagres gate 1
Bergen

Saksbehandler
Kim Ove Hommen
55586485
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Høringssvar fra Det humanistiske fakultet – Ny strategi for
universitetet i Bergen 2016-2022
Til Universitetsledelsen
Vi viser til høringsbrev datert 26.03.15. Saken har vært sendt til institutter og sentre ved HF,
og alle enhetene har levert høringsinnspill som igjen er basert på egne interne prosesser.
Høringssvarene fra instituttene og sentrene er vedlagt og danner grunnlaget for fakultetets
høringssvar. Høringen er behandlet i fakultetsstyremøte 16.06.2015.
Forslag til ny universitetsstrategi for 2016-2022 oppleves generelt som et gjennomarbeidet
og velstrukturert dokument. UiB fremstår der som et universitet med faglig bredde og
forankring i klassiske universitetsidealer som akademisk frihet og kritisk refleksjon.
Strategiens «Vi skal»-målsettinger balanserer faglig bredde, sterke fagdisipliner, spissede
satsinger og tverrvitenskapelige satsinger på en god måte. Det er viktig at langsiktig satsing
på grunnforskning fremheves som UiBs fremste kjennetegn.
Det humanistiske fakultet støtter ambisjonen om å satse på og utvikle fremragende
forsknings- og undervisningsmiljøer. Derfor er den store bredden i UiBs fagportefølje en verdi
det er viktig å ta vare på.
Fakultetet er tilfreds med at begrepet «breddeuniversitet» gis en tydelig rolle i beskrivelsen
av UiBs egenart og fortrinn. Begrepet innebærer en anerkjennelse av det rike mangfold av
fagmiljøer fakultetet sitter inne med og som ikke minst bidrar til å profilere UiB sammenlignet
med mer profesjonsbaserte og smalere universiteter og høyskoler.
Samtidig stiller fakultetet seg kritisk til at grunnforskningen, som så sterkt fremheves i første
del av dokumentet, blir mer usynlig senere i teksten til fordel for utfordringsorientert forskning
og mer instrumentell tenkning. De generelle målsettingene i strategien følges opp i del 2, der
man beskriver utvalgte virkemidler for strategiperioden. Her oppstår det en del mulige
prioriteringsdilemmaer i forholdet mellom grunnforskningen og satsingsområdene. Det blir et
sentralt spørsmål hvordan prioriteringen av kostbare enkelttiltak og klynger vil påvirke
finansieringen av grunnforskningen og den virksomheten som blir liggende utenfor
hovedsatsingene, men som ikke desto mindre utgjør en vesentlig del av kjernevirksomheten
ved breddeuniversitetet UiB.
Det er for oss viktig at de betydelige investeringene i seks klynger strategien synes å
forutsette, ivaretar en nødvendig balanse, slik at det enkeltes fakultets bidrag til
finansieringen reflekterer fakultetenes og fagmiljøenes potensielle deltakelse og gevinst.
Mange fagmiljøer ved HF har potensiale til å yte verdifulle bidrag til de foreslåtte klyngene,
og det er viktig at dette potensialet blir utnyttet når klyngene skal konkretiseres.
På samme tid er det nødvendig å være oppmerksom på at UiBs humanistiske fakultet, i
likhet med sterke humanistiske fakulteter annensteds, har en stor faglig bredde med store og
små fagmiljøer der en finner internasjonalt ledende enkeltforskere og forskningsmiljøer som
ikke kommer til å omfattes av de særlige satsningene strategidokumentet legger opp til. Det
er derfor en svakhet ved utkastet at det ikke beskriver konkrete strategier for å ivareta all den
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2
verdifulle forskningen av høy internasjonal kvalitet som ikke ligger innenfor rammene for
klynger eller tilgodeses av satsningen på eksternt finansiert prosjektforskning.
Samling i klynger med gevinst i form av tverrfaglighet og interaksjon, er ikke i seg selv nok til
å skape miljøer i verdensklasse, selv om det satses store faglige og økonomiske ressurser.
Det humanistiske fakultet ønsker at UiB også vil arbeide aktivt for å identifisere miljøer og
fagområder der man med relativ beskjeden ressursøkning vil kunne skape forskningsgrupper
i verdensklasse og ønsker at dette reflekteres som et virkemiddel i strategien.
Fakultetets hovedbidrag til klyngesatsningen er knyttet til et forslag om å etablere en
«middelalderklynge» i samarbeid med Universitetsmuseet. Fakultetet er svært positivt til en
slik klynge som vil kunne styrke den historiske, litterære og arkeologiske forskningen og
utdanningen ved UiB. Vi stiller oss positive til opprettelsen av en slik klynge, der det vil være
naturlig at Det humanistiske fakultet inntar en ledende rolle.
Under «Vi utvikler» er det ikke nevnt noe om U-en i FoU, nemlig «utviklingsarbeid» faglig og
kunstnerisk. Vi foreslår at det legges til et avsnitt som definerer hvilke ambisjoner UiB har for
denne delen av virksomheten, slik det er beskrevet i Universitetsloven, § 1-3, d.
Strategien bør romme et punkt om midlertidighet, der det slås fast at stabilitet og
forutsigbarhet i form av trygge stillingsrammer er en viktig forutsetning for langsiktig
strategisk akademisk arbeid.
Språkpolitikk og internasjonalisering: Vi etterlyser tydeligere spor etter det språkpolitiske
grunnlaget som UiB vedtok i 2007 med stikkordet «mest mulig parallellspråklig praksis» og
kvalitetsmål for god norsk språkbruk. Vi legger i forlengelsen av dette til grunn at det
endelige strategidokumentet publiseres på begge de offisielle målformene samt på engelsk.

Endringsforslag til teksten
A1 «Vår virksomhet er tuftet på kjerneverdiene akademisk frihet, nysgjerrighets forskning og
forskningsbasert undervisning»
Begrunnelse: «undervisning» legges til for å gis en mer fremtredende posisjon.
A2 Vi skal utføre vårt oppdrag med engasjement og vise omverden relevansen av
forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.
Begrunnelse: Det kunstneriske utviklingsarbeidet som er en viktig del av UiBs virke bør
nevnes eksplisitt.
B3, andre setning. «Tverrdisiplinær forskning og utdanning er av stor betydning for å kunne
utvikle ny innsikt (evt. faglige nyvinninger, ny kunnskap) nye metoder og arbeidsformer i
møte med de komplekse utfordringene samfunnet står overfor.
Begrunnelse: Tverrdisiplinær virksomhet gir resultater utover metodeutvikling, blant annet
utvikling av ny innsikt og nye samarbeidsarenaer. «Arbeidsformer» tar høyde for sistnevnte.
C2, andre setning. «Vi vektlegger vitenskapelig dannelse, kritisk refleksjon, etisk bevissthet,
utøvende ferdigheter og personlig utvikling.»
Begrunnelse: Danningsperspektivet er viktig i nåværende strategiplan, og vi anbefaler at det
bibeholdes som et prinsipp som forankrer en rekke verdifulle tiltak og aktiviteter på UiB.
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C3. I tillegg til å utdanne ”fremtidens problemløsere” er det også innenfor universitetets
samfunnsoppdrag å utdanne ”fremtidens kritiske stemmer”
D4. «Vi skal videreutvikle dialogen og samhandlingen med offentlige myndigheter, andre
beslutningstakere og det sivile samfunn.
Begrunnelse: Vårt samfunnsansvar retter seg mot myndigheter men framfor alt det sivile
samfunnet. Dette er en konklusjon fra arbeidsgruppen som avga innstilling om forskningens
samfunnsansvar inn til strategiprosessen; i tråd med Universitetsloven, den nylige
Romaerklæringen om Responsible Research and Innovation, og ikke minst med UiBs
tradisjon og selvforståelse i et lengre tidsperspektiv.
E2. «Vi vil dele kunnskapen vår og gjennom kritisk analyse utfordre kunnskapsfronten og
konvensjonelle forestillinger. Gjennom forskning og utdanning skal vi fremme et likestilt,
mangfoldig og bærekraftig samfunn».
Begrunnelse: UiB har en tradisjon for å vektlegge likestilling og kjønnsbalanse som viktige
prinsipper for all aktivitet ved universitetet.
G5. «Ved å skape læringsarenaer og arbeidsformer som fremmer god faglig og sosial
integrasjon der studentene utfordres og dannes til å møte utfordringene samfunnet står
overfor.
Begrunnelse: Gode læringsarenaer og arbeidsformer er viktig for rekrutteringen
H4 Ved å oppfordre til og tilrettelegge for forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid
i skjæringspunktet mellom universitetet og omverden.
Begrunnelse: kunstnerisk utviklingsarbeid er en viktig del av UiBs virksomhet.
I. I beskrivelsen av UiBs bidrag i det offentlige ordskiftet (s10) sies det lite om hvordan man
vil legge til rette for økt og forbedret formidling. I lys av tanken om å yte aktive bidrag til
formingen av samfunnet synes formidlingsoppdraget for svakt formulert i strategidokumentet.
I3. «Ved at kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar blir en enda større del av alle
fagmiljøers og ansattes virksomhet.
Begrunnelse: Begrepet «samfunnsansvar» er et nasjonalt og internasjonalt meningsfylt
begrep. «Samfunnskontakt» er snevrere og i større grad knyttet til en modell som UiB nå er i
ferd med å forbedre. «Fagmiljøer» bør her nevnes; dette er et individuelt, men også kollektivt
ansvar. Burde det her kanskje inn ”større del”, for å ikke antyde at UiBs ansatte i dag ser på
samfunnskontakt og formidlingsarbeid som en ”unaturlig” del av deres virksomhet.
Del 2.
Tverrfaglighet i vitenskapens og samfunnets tjeneste.
Vi foreslår å endre tittel på underavsnittet
Begrunnelse: I det øvrige dokumentet tilkjennes tverrfaglighet også en betydningsfull rolle i
utvikling av ny faglig innsikt, nye metoder og nye arbeidsformer. En overskrift som kun
fokuserer på å møte samfunnets utfordringer innsnevrer dette betydningsområdet.
Vi forslår å endre kulepunkt 3:
• Bruke fagevalueringen av marin og utviklingsforskning reelt og generisk som en
ressurs for å videreutvikle tverrfaglig forskning og undervisning i og utenfor klyngene,
blant annet ved å etablere organisatoriske overbygninger innen 2016.
Vi foreslår følgende nye kulepunkt:
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•

Utvikle en handlingsplan for forskningens samfunnsansvar ved UiB innen 2017,
herunder en oppfølging og videreutvikling av UiBs eksisterende fokus på bevissthet
på etikk, kjønnsperspektiver og samfunnsdialog i forskningen.

Begrunnelse: Den foreslåtte handlingsplanen for samfunnskontakt bør utvides til
samfunnsansvar. Dette må også ses som et spørsmål om kvalitet og relevans i
kunnskapsutvikling og ikke bare i (et foreldet faglig) perspektiv av formidling og synliggjøring.
En god rekrutteringsarena.
I punktet «En god rekrutteringsarena» bør det slås fast at ”åpne utlysninger fortsatt skal være
normalen ved UiB”, men at «Program for særskilt talentfulle forskere» og «Program for å
rekruttere internasjonalt ledende professorer» er verktøy som kan benyttes ved behov. For å
tiltrekke oss de beste søkerne er det viktig at fremragende forskningsmiljøer utvikles, men
det må ikke skapes et inntrykk av at kvalitet kun kan sikres gjennom oppkjøp av
toppforskere, innhentning av eksterne prosjekter og etablering av klynger.
Det bør legges til: stabilitet og forutsigbarhet i form av trygge stillingsrammer er et viktig
moment i langsiktig strategisk akademisk arbeid.
Synliggjøring av kunnskap.
Vi foreslår at avsnittet får ny tittel: «Kunnskapsformidling og samfunnsdialog». Siste
kulepunkt foreslås endret til:
• Utarbeide ny handlingsplan for samfunnsansvar innen 2017, se også avsnitt om
tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer.
Under internasjonalisering
Parallellspråklig praksis knyttet til norsk og engelsk skal styrkes i de administrative
tjenestene.
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Ny strategi for UiB 2016-2022 – innspill fra AHKR
Instituttrådet ved AHKR vedtok 21.5.2015 følgende innspill til fakultetets høringsuttalelse til
utkastet til UiB-strategi for 2016-2022:
Forslaget til ny universitetsstrategi er i all hovedsak godt. Det profilerer UiB som et
forskningsuniversitet forankret i klassiske universtetsidealer der humanistiske fag har en
tydelig rolle å spille. Strategiens generelle del balanserer på en god måte forholdet mellom
administrasjon og forskning/undervisning og forholdet mellom forskning og undervisning.
Også hensynene til faglig bredde og såkalte internasjonalt ledende miljøer, hensynet til
fagdisipliner og tverrdisiplinære satsinger og hensynet til den forskningen som skjer innenfor
stillingene til de vitenskapelige ansatte og mål om å hente inn eksterne midler, framstilles på
en balansert måte. I den overordnete visjonen på side to bør likevel undervisning få en mer
framtredende posisjon ved at ordet «undervisning» legges til:
«Vår virksomhet er tuftet på kjerneverdiene akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet
forskning og undervisning…»
Strategiens del to («Tiltak, virkemidler og ressurser») inneholder imidlertid dilemmaer og
mulig motsetninger som ikke er tydelig formulert. Under punktet «Finansiering for å nå våre
mål» slås det først fast at en «stabil og forutsigbar situasjon er avgjørende for at strategien
skal lykkes». Deretter slås det fast at bidrags- og oppdragsfinansiering må økes dersom UiB
skal «nå målet om å holde høy internasjonal faglig kvalitet». Hvorvidt og i hvilken grad
satsingen på å lykkes i eksterne søknadsprosesser skal hente ressurser fra den ordinære
virksomheten blir ikke tematisert. Det blir heller ikke presentert noen begrunnelse, eller
kostnadsoverslag, for forslaget om å etablere egne representasjonskontorer i utvalgte byer
(konkretisert til Brüssel, Tokyo og Shanghai på side 16). På dette avgjørende punktet
presenteres det ingen konkret strategi for hvordan den forskningen som utføres innenfor
rammene av de vitenskapelige ansattes forskningstid kan videreføres og styrkes med sikte
på å bidra til at universitet holder et høyt internasjonalt nivå. Det er imidlertid positivt at det
slås fast at UiBs interne budsjettfordelingsmodell skal evalueres i 2016 «med sikte på å
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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utvikle interne fordelingsmekanismer som gir universitetet og fagmiljøene nødvendig
økonomisk handlingsrom». Resultatet av denne evalueringen vil være av avgjørende
strategisk betydning for HF-fakultetets mulighet til å opprettholde og videreutvikle sin
virksomhet.
Strategiens generelle del inneholder et tallfestet mål om at innen «2022 skal minst 40 % av
våre kandidater ha et utvekslingsopphold som del av sin grad» (s. 8). Instituttet er enig i
målet om å øke andel av studenter som reiser på utveksling, men er usikker på om det er
formålstjenlig å sette måltallet så høyt.
Det viktigste strategiske grepet i strategien er etableringen av seks såkalte klynger. Igjen er
det uklart om, og i hvilken utstrekning, denne satsingen skal finansieres ved å overføre
ressurser fra den ordinære virksomhet ved fakultetene og instituttene. Her kan det ligge en
konflikt mellom disiplin- og fakultetsforankret forskning og utdanning og tverrfaglig satsing.
Særlig kan den omfattende utbyggingen av bygninger og infrastruktur til klima-, medie- og
energi- og teknologiklynger gå på bekostning av grunnfinansieringen av HF-fakultetet. Det er
en grunnleggende svakhet ved utkastet at den ikke inneholder konkrete strategier for
forskning som ikke drives innenfor rammene av klynger eller eksterne prosjekter.
Gjennomgående gis det et inntrykk av at «tverrdisiplinær forskning» kun kan drives utenfor
de etablerte instituttene og fakultetene. Strategien tar dermed verken høyde for at forskere
forankret i en disiplin som hovedregel i dag samarbeider flerfaglig både nasjonalt og
internasjonalt og at HF ved sine stor-institutter og forskergruppeorganisering har en flerfaglig
struktur, som nettopp skal legger til rette for samarbeid på tvers av disiplingrensene. For HFfagenes del er det dessuten viktig at UiB foretar strategiske prioriteringer også for å styrke
individuell forskning, publisert i monografier eller som artikler, og på den måten anerkjenner
at også dette kan være internasjonal toppforskning.
HFs del av klyngesatsingen er knyttet til et forslag om å etablere en «middelalderklynge med
Universitetsmuseet som arena…». AHKR stiller seg positiv til en slik klynge som vil kunne
styrke den historiske og arkeologiske forskningen og utdanningen ved instituttet og
middelalderforskningen mer allment ved HF-fakultetet. Instituttet vil imidlertid understreke at
en slik satsing må konkretiseres i nært samarbeid med de aktuelle forskningsmiljøene og at
begrepet klynge her ikke, som tilfellet er med de andre satsingene, kan forstås som en
intensjon som samlokalisering. Universitetsmuseets rolle må også avklares. Vi forutsetter at
museet ikke skal gis en lederrolle i en slik klynge. Det må også avklares hvem som skal ha
ansvaret for, og finansiere, kontakten med «regionale aktører» og være «pådriver i lokal- og
nasjonal kunnskapsformidling».
I punktet «En god rekrutteringsarena» bør det først slås fast at åpne utlysinger fortsatt skal
være det viktigste strategiske grepet for å sikre at vi rekrutterer de beste forskerne.
«Program for særskilt talentfulle forskere» og «Program for å rekruttere internasjonalt
ledende professorer» bør deretter presenteres som tiltak som kan benyttes i særskilte
tilfeller. Også for å tiltrekke oss de beste søkerne er det av avgjørende betydning at
eksisterende gode, og fremragende, forskningsmiljøer videreutvikles. Det er derfor viktig at
det foretas strategiske prioriteringer som bygger opp under denne virksomheten, og at det
ikke skapes et inntrykk av at kvalitet (kun) kan sikres gjennom oppkjøp av toppforskere,
innhenting av eksterne prosjekter og etablering av klynger.
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AHKR ser det som meget positivt at strategien avsluttes med et punkt om evaluering, der det
slås fast at alle ledd i organisasjonen i 2019 vil bli involvert i en «gjennomgang og evaluering
av våre virkemidler og tiltak» (s. 17).

Vennlig hilsen
Jan Heiret
Instituttleder

Side88

UNIVERSITETET I BERGEN
Griegakademiet - Institutt for musikk

Det humanistiske fakultet

Referanse

Dato

2014/1649-MOU

26.05.2015

Høringsuttalelse fra Griegakademiet: Utkast til Universitetet i
Bergens strategi 2016¿2022
Griegakademiet mener at utkastet til ny strategi for UiB i all hovedsak er godt utformet og har et riktig
omfang. Vi slutter oss til ambisjonsnivået og vi støtter også utvikling av kunnskapsklynger som
virkemiddel. I denne sammenhengen er vi også positive til vektleggingen av tverrfaglighet i planen.

Strategiplanen vil antagelig innebære mer satsing på de sterke fagmiljøene, og utviklingen av
kunnskapsklynger vil også være ressurskrevende. Samtidig betones at UiB fortsatt skal være et
breddeuniversitetet. Det er nødvendig å balansere disse hensynene godt slik at det er mulig å
opprettholde god kvalitet og utvikling også i fag som faller utenfor klyngene. Vi understreker dessuten
at tverrfaglig kunnskapsutvikling må forankres i solid, spesialisert og disiplinbasert faglighet.

I strategiplanen brukes betegnelsen "helsefagene" som vi oppfatter som noe begrensende. Det er
mange fagmiljø, for eksempel på HF, som arbeider med helse-forskning, og en åpnere formulering
kunne vært ønskelig med tanke på den tverrfaglige bredden i denne klyngen.

Vi antar at kunstnerisk utviklingsarbeid forstås som en del av forskningsbegrepet i teksten, men vi
mener likevel det er helt nødvendig å presisere dette og dessuten omtale kunst og kunstnerisk
forskning og utviklingsarbeid mer eksplisitt. Vi viser i denne sammenhengen til hvordan dette er gjort
ved andre universiteter, spesielt NTNU og UiT.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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I en tidlig fase av arbeidet med strategien var også en kultur/kunstklynge omtalt. I Bergen er det svært
gode forutsetninger for en slik klynge, der samspill med de mange sterke og internasjonalt orienterte
kulturinstitusjonene vil være naturlig. Vi mener fortsatt at en slik satsing vil være riktig for
”byuniversitetet” og anbefaler derfor at en slik klynge innarbeides igjen i strategien.

Vennlig hilsen
Frode Thorsen
instituttleder

Mona Vervik Uthaug
seniorkonsulent/studieleder

Kopi
Kim Ove Hommen
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Høringssvar fra Institutt for fremmedspråk – UiB strategi

Vi viser med dette til høringsutkast for UiBs strategi 2016-2022 «Hav-liv-samfunn» og vil med
dette komme med Institutt for fremmedspråk (IF) sine synspunkter på utkastet. Høringen ved
IF har vært behandlet på følgende vis: Høringssaken ble sendt rundt til alle ansatte 15.april
med frist for innspill 12.mai og den ble den drøftet i FFU-møte 13.mai. Det kom kun ett
individuelt innspill til høringen, men momenter fra diskusjonen i FFU er tatt inn i
høringssvaret. Høringssvaret ble tatt opp til diskusjon og vedtatt på instituttrådsmøtet
28.5.2015.
Generelt sett mener vi at utkastet til strategi har en god form og at innholdet er strukturert på
en tydelig og god måte. Vi mener også at prosessen med utformingen av utkastet har vært
god, ettersom det har vært muligheter for alle til å komme med innspill under hele prosessen.
Når det gjelder de tre stikkordene i overskriften ser vi det som positivt at de humanistiske
fagene lett kan finne sin plass under disse, ettersom de humanistiske fagene nettopp søker å
forstå menneskenes liv og uttrykk (historisk, språklig, filosofisk og estetisk) og menneskenes
rolle i endringer i samfunnet (sosialt, miljømessig, kulturelt).
I strategiens side 12 heter det at «Universitetet i Bergens fremste virkemiddel for å
videreutvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer er å etablere
kunnskapsklynger». Det er vanskelig for IF å se hvor forskningen vår er tenkt plassert i disse
klyngene. Vi har forskere på klimadiskurs og vi har forskere innen middelalderens språk- og
litteraturer som kan bidra til to av disse klyngene. Vi er likevel bekymret for i hvilken grad
denne sterke satsingen på klynger vil gå ut over finansieringen av grunnforskning som faller
utenfor de seks foreslåtte klyngene.
I innspill til strategien kommer det fram at utkastet har en noe instrumentell tilnærming til
utdanning og forskning, og vi registrerer også at dannelsesaspektet er utelatt i strategien.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Ordene ”verdensklasse” og ”verdensledende” brukes flere steder i strategidokumentet, noe
som er problematisk fordi de er moteord i utdanningssammenheng og det ikke er tydelig hva
de egentlig betyr. Universitetets høye ambisjoner bør kunne dekkes av uttrykk som ”høy
internasjonal standard” og ”ledende forskningsmiljøer”, som også brukes i dokumentet.
I strategien legges det vekt på tverrfaglig forskning og samarbeid, noe instituttet stiller seg
positivt til. Denne satsningen står imidlertid i kontrast til nedleggingen av en rekke
tverrfaglige studieprogram i 2010, som kunne vært videreutviklet med tanke på ytterligere
forsknings- og utdanningssamarbeid både internt ved HF-fakultetet og med andre fakultet.
I strategien legges det opp til et mål om en gjennomføringsgrad på 70 % innen 2022 (G1G9), noe som også er et viktig mål for IF. De økonomiske kuttene fakultetet opplever nå gjør
imidlertid at flere av våre fag har en så lav bemanning at det kan gå utover kvaliteten i
undervisningen. Vi ser derfor positivt på at UiBs interne budsjettfordelingsmodell skal
evalueres i 2016 og håper at dette vil føre til at våre undervisningsintensive fag vil bli
tilgodesett med tilstrekkelige midler til å opprettholde både bredde og kvalitet i
undervisningen.
Når det gjelder punktet om gjennomføringen til Ph.d.-stipendiater (G9) har vi fått et innspill
som går på at det er viktig å understreke at både kandidatene selv og veiledere har et ansvar
for at kandidatene fullfører.
Ettersom vi på vårt institutt er svært opptatt av at kunnskaper i andre språk gir tilgang til
andre kulturer og kulturelle uttrykk, noe som igjen er viktig for å forstå og ha toleranse for
andre menneskers tenkesett, ser vi det som svært positivt at UiB ønsker å satse på økt
språkopplæring for vitenskapelige og administrative ansatte og for studenter. Dette vil etter
vår mening heve kvaliteten på internasjonaliseringsvirksomheten ved UiB.

Vennlig hilsen

Åse Johnsen
insituttleder
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Høringssvar fra FoF

UiBs utkast til ny strategi ble sendt til alle ansatte ved FoF med oppfordring om å komme
med innspill til høringsuttalelse via epost, som instituttleder kunne innarbeide for FoFs
høringsnotat. Ingen slike innspill er kommet. Vi har instituttrådsmøte torsdag i neste uke, der
dette brev vil bli lagt fram til eventuelle korrigeringer og tillegg, og disse vil bli ettersendt
umiddelbart etter instituttrådsmøtet.
FoF er i utgangspunktet positiv til den form og det innhold UiBs strategi nå har fått. Vi merker
oss spesielt at strateginotatet både vektlegger betydningen av den langsiktige satsing på
grunnforskning, samtidig som det vektlegger bredde og tverrfaglighet. Det er også gledelig at
UiB ønsker å satse på utvikling av ledende internasjonale forskningsmiljøer. Disse tre
overordnede grunnprinsipper for UiBs satsing, faglig tyngde, tverrfaglighet, og internasjonal
toppforskning, vil fungere godt når vanskelige avveininger om prioriteringer skal tas i årene
som kommer.
Imidlertid ville det være ønskelig om strategiens del 2 om tiltak, virkemidler og ressurser mer
eksplisitt tok stilling til hvordan UiB kan oppnå sine strategiske mål. Det er helt åpenbart at
UiB har sterke miljøer i marinforskning og geovitenskapene, inkludert klimaforskning, og at
dette er områder som bør styrkes. Gitt realistiske forutsetninger om tilgjengelig ekstern
finansiering er det imidlertid tvilsomt om UiB vil kunne klare å bygge opp andre
internasjonale toppmiljøer innenfor ressurskrevende fagområder. Her vil UiB tape
sammenlignet med utenlandske miljøer, og til dels andre norske miljøer, med mye lettere
tilgang til de økonomiske og faglige ressurser som kreves. Samling av eksisterende miljøer i
«klynger», med gevinst i form av tverrfaglighet og interaksjon, vil ikke være nok til å skape
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miljøer i verdensklasse. Det vil kreve en betydelig satsing på faglige og økonomiske
ressurser i tillegg. Vi mener det UiB bør kunne identifisere miljøer og fagområder der en med
relativ beskjeden ressursøkning vil kunne skape forskningsgrupper i verdensklasse, og at
dette bør reflekteres som et virkemiddel i UiBs strategi.

Vennlig hilsen

Reidar K Lie
instituttleder / professor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Referanse

Dato

2014/1649-SIF

21.05.2015

Høringssvar fra LLE om utkast til UiBs strategi 2016-2022 Hav, liv,
samfunn

Innledende kommentarer
Denne høringsuttalelsen fra LLE samler momenter fra instituttets fagmiljøer, og kommenterer
utkastet til strategidokument både generelt og i detalj – i denne rekkefølgen. Uttalelsen er
utarbeidet av en redaksjonskomité og enstemmig vedtatt av instituttrådet 21.05.2015
gjennom behandling på sirkulasjon.
Struktur og overordnede ambisjoner
En generell innvending mot utkastet til strategidokument er at det kan virke noe ubalansert:
Første del legger vage premisser for svært konkrete tiltak. Dermed er strategidokumentets
andre del mer betydningsfull og slagkraftig enn første del. Strategiutkastet er delt i to, med
en “visjons- og måldel” fulgt av en “tiltaksdel” (her er siste del kalt “Del 2”, mens første del
ikke har noen tilsvarende betegnelse). Det strukturerende grepet i dokumentets første del er
UiB som en aktiv institusjon: “Vi utforsker”, “Vi utdanner”, “Vi utvikler” og “Vi utfordrer”.
Grepet i seg selv fungerer godt, og presenterer i slagsordsform et grunnlag for formuleringen
av UiBs mål. Oppbygningen fra en åpen beskrivelse av idealer (pkt. A til E) via en
formulering av mål (pkt. F til I) og tiltak (i “Del 2”) er logisk, men legger til rette for en del
unødvendige gjentakelser som bidrar til å gjøre dokumentet noe lengre enn det som kanskje
er hensiktsmessig.
Gjennomgående er betydningen av de tematiske nøkkelordene “Hav”, “Liv” og “Samfunn”
svakt beskrevet i første del. Et forslag til forbedring vil være å legitimere de tre nøkkelordene
tydeligere: Hvorfor “hav”, hvorfor “liv”, hvorfor “samfunn”? Kunne strategiens temaord også
vært klarere faglig forankret i strategidokumentets første del? Svarene kommer, men først og
fremst i andre del, og da i form av konkrete tiltak. Dermed fremstår dokumentet som litt
retningsløst – som en liste over virkemidler uten et overordnet mål. Viljen til gjennomføring er
tydelig, mens forankringen ligger på et administrativt og institusjonelt nivå.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Lest som profileringsdokument er utkastet kanskje noe utydelig. Under kulepunkt F3 heter
det at man “aktivt” skal “prioritere, profilere og tilrettelegge for faglig utvikling innenfor
temaene hav, liv og samfunn”: Hva betyr de tre temaordene her? Tydeligere avgrensninger
enn “tema” trengs for å legitimere – både universitetspolitisk og retorisk – disse
prioriteringene. Strategidokumentets første del kunne vist tydeligere hva som legges i disse
temaene som satsingsområder. Siktes det til spesifikke fagmiljø (utover det som presenteres
i beskrivelsene av klyngesatsingen på ss. 13–14), eller er tanken at breddeuniversitetet
generelt skal kunne definere seg innenfor vide rammer?
LLE gir støtte til intensjonen i punkt A5 “Vi skal ha betydning globalt, spille en tydelig rolle
nasjonalt og være et lokomotiv for kunnskapsbyen Bergen og kunnskapsregionen
Vestlandet.” og gjentakelsen gjennom formuleringen om “nasjonalt ansvar” i G7. Eksempelet
teatervitenskap viser at fakultetet og instituttet allerede har tatt konsekvensen av denne
typen strategisk vurdering.
På side 9, i overskriften som skal dekke samfunnsområdene som UiB skal samhandle med,
bør man også få med kultursektoren som samarbeidspart for humanistiske fag, for eksempel
ved å bruke betegnelsen “samfunns- og kulturliv” i stedet for “samfunnsliv”.
Under “Vi utvikler” (s. 5) er det ikke nevnt noe om U-en i FoU: nemlig “utviklingsarbeid”
(faglig og kunstnerisk). Hvilken status har denne typen arbeid, som skiller seg definitorisk fra
forskningsarbeid, i dokumentet? Og hvilke ambisjoner har UiB for denne delen av vår
virksomhet og vårt samfunnsoppdrag, slik det er beskrevet i Universitetslovens § 1-3, d?
Bredde og vitenskapssyn
LLE er tilfreds med at begrepet “breddeuniversitet” har overlevd strategidiskusjonene. Det er
viktig for HFs mange fagmiljøer. Vi merker oss likevel at et fjerde nøkkelord ser ut til å prege
strategidokumentet, og sier noe om vitenskapssynet som dominerer i teksten: Flere steder
blir vitenskap definert som “problemløsning”. Fra et humanistisk perspektiv kan dette se ut
som et noe fortegnet bilde av hva vitenskap er eller kan være ved UiB. Her etterlyser vi en
noe sterkere vektlegging av den “problematisering” som all forskning også hviler på. I
strategidokumentets første avsnitt beskrives fundamentet for universitetets virksomhet som
“kjerneverdiene akademisk frihet og nysgjerrigdrevet forsking; kritisk refleksjon, åpenhet og
dialog. Vårt oppdrag er å bidra til fremragende forskning, utdanning og innovasjon». Man
kunne tenke seg at den “kritiske refleksjonen” ble noe mer fremhevet i den videre
konkretiseringen, og ikke bare i underpunktet “Vi utfordrer”. Kritikk er en grunnleggende del
av – ja, en forutsetning for – “utforskning” og “utvikling”. Og i tillegg til å utdanne “fremtidens
problemløsere” er det også innenfor universitetets samfunnsoppdrag å utdanne fremtidens
“kritiske stemmer”.
Pkt. E5, som forsvarer et “sterkt og levende universitetsdemokrati”, er viktig. Det er ikke
minst nødvendig å opprettholde disse formuleringene i den kommende diskusjonen om økt
politisk styring av Universitetets ledelse.
Formidling og etikk
UiB har i dette strategidokumentet prisverdige ambisjoner om å være en viktig
samfunnsaktør. I dokumentets siste avsnitt heter det at UiB ønsker å være “en sentral
premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens samfunn” (s. 17). Her kunne
muligens grenseoppgangen mellom UiB og myndighetene vært tydeligere – er universitetet å
betrakte som en selvstendig aktør, eller utfører vi vårt samfunnsmessige bidrag ved at gi

Side96

side 3 av 5

beslutningstakere informasjon om det de skal fatte beslutninger om? I en slik sammenheng
står forskningsetiske spørsmål helt sentralt. Men etikk og forskningstetikk har ikke fått særlig
stor plass i dette strategidokumentet, annet under kulepunkt B2, der det heter: “All vår
forskning skal preges av høy etisk bevissthet og tydelig samfunnsansvar”. Det kunne gjerne
tas inn et avsnitt i del 2 som omhandler etikk, både etikk i forskningen, og etiske spørsmål
knyttet til samfunnsmessig bruk av forskningsresultater. Slik ville man også gitt et indirekte
svar på spørsmålet som tvinger seg frem i møte med strategidokumentets første slagord –
“Kunnskap som former samfunnet” –, nemlig: Hvordan former kunnskap samfunnet?
I beskrivelsen av UiBs bidrag i det offentlige ordskiftet (s. 10) sies det lite om hvordan man vil
legge til rette for økt og forbedret formidling (utover at man ønsker å bli “ledende i Norge på
[sic] digital formidling”), og det sies ikke noe om hvordan det omfattende formidlingsarbeidet
som allerede gjøres skal ivaretas og synliggjøres. Heller ikke under beskrivelsen av tiltak for
å skape “Infrastruktur for forskning, utdanning og formidling” (s. 14) er formidlingsleddet
synliggjort i noen særlig grad. Her kunne vi ønske oss en satsing på formidling som løfter
denne delen av virksomheten enda tydeligere frem. Det finnes ingen nasjonal enighet om
hvordan formidling skal “telles”, så her har UiB en mulighet til å gå foran med et godt
eksempel ved å skape en infrastruktur som oppvurderer formidlingsarbeidet!
I lys av tanken om å yte aktive bidrag til formingen av samfunnet mener vi alt i alt at UiBs
formidlingsoppdrag er for svakt formulert i strategidokumentet. Det ser ut til å være innbakt i
de mange tiltakene og i beskrivelsene av dialogen og samhandlingen med samfunnet, men
hvorfor ikke et eget punkt om “Vi formidler”? Vi mener også at noen av formuleringene om
formidling er for defensive (gitt at ambisjonen er å være “en sentral premissleverandør”).
Under kulepunkt I3 heter det at “[…] kommunikasjon, formidling og samfunnskontakt blir en
naturlig del av alle ansattes virksomhet” – til det må man nesten spørre: Er det ikke allerede
det? Burde det kanskje inn et “enda mer” eller “større del” her, for ikke å antyde at UiBs
ansatte idag ser på samfunnskontakt og formidlingsarbeid som en “unaturlig” del av deres
virksomhet?
Forskerutdanning
Forskerutdanningen er først og fremst ivaretatt gjennom punkt B6 og G9 i dette dokumentet.
Det er positivt at forskerutdanning nevnes som et element som skal ha forankring både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og at stipendiatene skal ha mulighet til å delta i aktiviteter
på disse ulike nivåene. Det er også verdt å merke seg at forskerutdanningen skal bidra til
gjennomføring på normert tid. Likevel står det ikke eksplisitt hvordan forskerutdanningen skal
være organisert på de ulike nivå, noe som bør gi det enkelte fakultet/institutt noe frihet når
det gjelder utforming. Dette kan være positivt for fagmiljøenes selvråderett og selvstendighet,
men kan muligens også ha betydning for viljen til bevilgning til dette formålet hos
universitetet sentralt i den forstand at både det faglige og økonomiske ansvaret blir lagt til
instituttene alene. I tillegg er det viktig å sørge for at stipendiatene er sikret et likeverdig
tilbud.
Midlertidighet
Strategidokumentet ser ikke ut til å formulere noen strategi for å redusere midlertidighet. Det
heter at “en stabil og forutsigbar økonomisk situasjon er avgjørende for at strategien skal
lykkes” (s.11, vår uth.). Det står også på s. 12 at “universitetet skal ha en lønns- og
personalpolitikk som bidrar til å nå våre strategiske mål og bygger på universitetets
kjerneverdier”. Stabilitet og forutsigbarhet på arbeidsplassen i form av trygge stillingsrammer
kan også være et viktig moment i nettopp langsiktig og strategisk akademisk arbeid. Under
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punktet “En nyskapende og formålstjenlig organisasjon” (s. 12) kunne det vært plass til et
punkt om midlertidighet.
Klyngesatsinger
UiBs oppdrag, slik det er formulert i Universitetsloven (§ 1–4), gir oss et “særskilt nasjonalt
ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museer med vitenskapelige samlinger og
publikumsutstillinger”. Det er i denne sammenheng gledelig å registrere at
Universitetsmuseet blir samlingspunkt for en planlagt klynge for middelalderforskning. Vi
håper denne satsningen vil bli fulgt opp av en tilsvarende satsning på andre fagområder der
UiB har et betydelig nasjonalt og regionalt ansvar.
Også andre fagmiljøer etterlyser mulige klyngeetableringer som gir plass til
kulturhistoriske og kulturforvaltende perspektiver, både i og utenfor de tre temaområdene
“Hav, liv og samfunn”. På noe lengre sikt kunne man forestille seg en klynge for estetiske fag
som arena for utforskning av kunst, litteratur og teater i forhold til hav-liv-samfunn også blir
tatt med i den nye strategiplanen. Det kunne dreie seg om forskning i relasjon til, for
eksempel, havet i litteratur, kunst/visuell kultur og i teater så vel som sceniske landskap i
estetikken generelt.
Arkiv og samlinger
Vi støtter strategiutkastets vektlegging av arkiv og samlinger (s. 14) og utvikling av
Universitetsbiblioteket (F7), som utgjør en naturlig forlengelse av punktene om
klyngesatsinger og nasjonalt ansvar. En må i den sammenheng rette blikket innover til
universitetets allerede eksisterende arkiv og samlinger for å utforske om deres
kunnskapspotensial er tilstrekkelig opplyst, utnyttet og kommunisert (publisert). Flere av
samlingene ved HF har nasjonal interesse som forskningsressurser, noe som krever
vitenskapelig ledelse og utviklingsansvar.
Lærer- og lektorutdanning
På s. 15 nevnes satsing på ”oppdatering av lærere i grunn- og videregåande skole”, altså
som en del av satsingen på EVU. I lys av at satsingen på lektorutdanning har vært sterkt
fremhevet i seinere tid, også av sentralledelsen, er det litt påfallende at dette ikke nevnes i
strategiutkastet.
Språkpolitikk og internasjonalisering
Strategiutkastet legger vekt på å ha en “god språkpolitikk” (s. 16 og 17) som ledd i
internasjonaliseringsarbeidet. Vi støtter både målet om god og tilpasset norskopplæring for
utenlandske studenter og arbeidskraft, språkopplæring for administrativt personale og
kvalifisering av studenter for et internasjonalt arbeidsmarked. Vi etterlyser likevel tydeligere
spor etter det det språkpolitiske grunnlaget som UiB vedtok i 2007 med stikkordet “mest
mulig parallellspråklig praksis” og kvalitetsmål for god norsk språkbruk. Dette språkpolitiske
grunnlaget har sikret UiB et godt omdømme, er ikke kostbart å gjennomføre og vil sikre
konsistens i kvalitetsarbeidet.
Vi legger i forlengelsen av dette til grunn at det endelige strategidokumentet publiseres på
begge de offisielle målformene samt et fremmedspråk. Fordeling bokmål–nynorsk kan sikres
enten gjennom parallellutgaver eller språkdeling av dokumentet. Det sistnevnte prinsippet
har i dag fått god hevd og er kanskje minst kostnadskrevende.

Side98

side 5 av 5

Et viktig ledd i internasjonaliseringsarbeidet er et universitet som evner å være vertskap for
internasjonale konferanser og seminar. Her har UiB et stykke vei å gå sammenliknet med
mange andre – også utenlandske –læresteder. Et punkt om å bli effektivt som
konferansearrangør var inne i en tidligere versjon av strategidokumentet, det bør vurderes
gjeninntatt.

Vennlig hilsen
Johan Myking
instituttleder

Siri Fredrikson
administrasjonssjef

Kopi
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
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Referanse

Dato

2014/1649-TONLU

20.05.2015

Felles høringsuttalelse fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning og
Senter for vitenskapsteori
Det vises til høringsutkast for Universitetet i Bergens strategi 2016 – 2022 «Hav – liv –
samfunn». Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Senter for vitenskapsteori (SVT)
vil uttrykke sin tilslutning til både prosessen med å utvikle den nye strategiplanen, samt det
overordnete fokuset på akademisk frihet, kritisk refleksjon, bredde og tverrfaglighet i den.
SKOK og SVT har strategisk plassering og faglig ekspertise inn mot tverrfaglig forskning,
utdanning og formidling som gjør at vi i særlig grad har arbeidet med dette aspektet. Denne
tematikken utgjør et av høringsutkastets tyngdepunkt, og det er særlig viktig at det ivaretas
på en god måte for å møte de utfordringer som strategiutkastet med rette peker ut.
SKOK og SVT støtter høringsutkastets oppbygging, men ser behov for en ytterligere
tydeliggjøring av en aktiv strategi for vitenskapelig danning og allmenndanning, og et mer
dialogisk forhold til samfunnet rundt oss, ikke minst med hensyn til forskningens
samfunnsansvar. Samfunnsansvaret består av ulike dimensjoner – og vi viser her til innspillet
(datert 01.10.2014) fra arbeidsgruppen som ble nedsatt med forskningens samfunnsansvar
som mandat. Her skal vi spesielt påpeke at strategiutkastet i liten grad har tatt høyde for
etikk- og kjønnsperspektiver ved forskningen, og også gi konkrete forslag til hvordan disse
svakhetene kan korrigeres ved små justeringer og tillegg i teksten.
Vi foreslår følgende justeringer i høringsutkastet:
B3, andre setning. «Tverrdisiplinær forskning og utdanning er av stor betydning for å kunne
utvikle ny innsikt (evt. faglige nyvinninger, ny kunnskap) nye metoder og arbeidsformer i
møte med de komplekse utfordringene samfunnet står overfor.
Begrunnelse: Tverrdisiplinær virksomhet gir resultater utover metodeutvikling, blant annet
utvikling av ny innsikt og nye samarbeidsarenaer. «Arbeidsformer» tar høyde for sistnevnte.
C2, andre setning. «Vi vektlegger vitenskapelig dannelse, kritisk refleksjon, etisk bevissthet,
utøvende ferdigheter og personlig utvikling.»
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Senter for vitenskapsteori
Telefon 55582705
Telefaks 55589664
post@svt.uib.no

Postadresse
Postboks 7805
5020 BERGEN

Besøksadresse
Allegaten 34
Bergen

Saksbehandler
Tone Lund-Olsen
55583312
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Begrunnelse: Danningsperspektivet er viktig i nåværende strategiplan, og vi vil på det
sterkeste anbefale at det bibeholdes som et prinsipp som forankrer en rekke verdifulle tiltak
og aktiviteter på UiB.
D4. «Vi skal videreutvikle dialogen og samhandlingen med offentlige myndigheter, andre
beslutningstakere og det sivile samfunn.
Begrunnelse: Vårt samfunnsansvar retter seg mot myndigheter men framfor alt det sivile
samfunnet. Dette er en konklusjon fra arbeidsgruppen som avga innstilling om forskningens
samfunnsansvar inn til strategiprosessen; i tråd med Universitetsloven, den nylige Romaerklæringen om Responsible Research and Innovation, og ikke minst med UiBs tradisjon og
selvforståelse i et lengre tidsperspektiv.
E2. «Vi vil dele kunnskapen vår og gjennom kritisk analyse utfordre kunnskapsfronten og
konvensjonelle forestillinger. Gjennom forskning og utdanning skal vi fremme et likestilt,
mangfoldig og bærekraftig samfunn».
Begrunnelse: UiB har en tradisjon for å vektlegge likestilling og kjønnsbalanse som viktige
prinsipper for all aktivitet ved universitetet.
F1, andre setning. «Sterke fagmiljøer skaper sterke forskere og dyktige studenter.»
Begrunnelse: UiB har allerede sterke fagmiljøer som er multi-, inter- og i noen grad
transdisiplinære. Begrepet «fagdisipliner» er unødig begrensende.
G5. «Ved å skape og videreutvikle virksomhet, læringsarenaer og arbeidsformer som
fremmer god faglig og sosial integrasjon der studentene utfordres og dannes til å møte
utfordringene samfunnet står overfor. Slik skal studentene bli integrert i et
universitetsfellesskap hvor etisk bevissthet, kjønnsperspektiver og kritisk refleksjon er
sentrale elementer.
Begrunnelse: Vi foreslår at dette punktet utvides slik at det i større grad reflekterer UiBs
eksisterende kjerneverdier, tradisjon og selvforståelse. Etisk bevissthet, kjønnsperspektiver
og kritisk refleksjon er tre særlig viktige dimensjoner i arbeidet med å danne studentene til å
ta ansvar for samfunnsutfordringene og gjøre studiene relevante og meningsfulle i og for den
tid vi lever i.
I3. «Ved at kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar blir en naturlig del av alle
fagmiljøers og ansattes virksomhet.
Begrunnelse: Begrepet «samfunnsansvar» er et nasjonalt og internasjonalt meningsfylt
begrep. «Samfunnskontakt» er snevrere og i større grad knyttet til en modell som UiB nå er i
ferd med å forbedre. «Fagmiljøer» bør her nevnes; dette er et individuelt men også kollektivt
ansvar.
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Del 2.
Tverrfaglighet i vitenskapens og samfunnets tjeneste.
Vi foreslår å endre tittel på underavsnittet
Begrunnelse: I det øvrige dokumentet tilkjennes tverrfaglighet også en betydningsfull rolle i
utvikling av ny faglig innsikt, nye metoder og nye arbeidsformer. En overskrift som kun
fokuserer på å møte samfunnets utfordringer innsnevrer dette betydningsområdet.
Vi forslår å endre kulepunkt 3:



Bruke fagevalueringen av marin og
utviklingsforskning reelt og generisk som en ressurs for å videreutvikle
tverrfaglig forskning og undervisning i og utenfor klyngene, blant annet
ved å etablere organisatoriske overbygninger innen 2016.

Vi foreslår følgende nye kulepunkt:



Utvikle en handlingsplan for forskningens samfunnsansvar ved UiB innen 2017,
herunder en oppfølging og videreutvikling av UiBs eksisterende fokus på
bevissthet på etikk, kjønnsperspektiver og samfunnsdialog i forskningen.

Begrunnelse: Den foreslåtte handlingsplanen for samfunnskontakt bør utvides til
samfunnsansvar. Dette må også ses som et spørsmål om kvalitet og relevans i
kunnskapsutvikling og ikke bare i (et foreldet faglig) perspektiv av formidling og synliggjøring.
Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse. Vi foreslår følgende tillegg (s.13):
«… bygget på synergier oppnådd gjennom geografisk nærhet og/eller fysisk samlokalisering
mellom ulike forsknings- og utdanningsaktører. Eksisterende forskningskompetanse på
tverrfaglighet (bl.a. SKOK og SVT) utgjør et kunnskapsfundament for utviklingen av
klyngene.»

Synliggjøring av kunnskap. Vi foreslår at avsnittet får ny tittel: «Kunnskapsformidling og
samfunnsdialog». Siste kulepunkt foreslås endret til:



Utarbeide ny handlingsplan for samfunnsansvar innen 2017, se også avsnitt om
tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer.

Vennlig hilsen
Matthias Kaiser
Senterleder, SVT

Christine M. Jacobsen
Senterleder, SKOK

Kopi
Lars Helge Nilsen
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Innspill til høring fra HR-avdelingen
NOEN INNLEDENDE KOMMENTARER:
Styret legger vekt på at strategien ikke skal være en plan for forskning, men et dokument som
skal være med på å gi våre forskere og studenter muligheter til å utføre fremragende arbeidindividuelt og i grupper – i best mulige omgivelser.
Planen beskriver forskning, utdanning og innovasjon – ikke strategiske mål som berører
øvrige ansattes rolle. Overordnet henvender strategien seg til en del av de ansatte.
Det er viktig å være oppmerksom på at ordbruk/valg av betegnelser er viktig for ikke å
fremstå som ekskluderende.
Koblingen til næringsliv/ arbeidsliv er ikke veldig synlig. Sterk og tett kobling på
samfunnet, men vektlegger lite kobling til næringsliv.
Ytre miljø omtales ikke. Burde ikke satsingen på «et grønt UiB» komme frem et sted?
Miljøprofil er viktig i alle våre handlinger.
Vi ønsker at universitetet som er god arbeidsplass for alle grupper ansatte skal komme
tydeligere fram i strategien.

Kunnskap som former samfunnet
A1 Viktig spørsmål: Hva er universitetets kjerneverdier? Akademisk frihet og nysgjerrighet, er dette
verdier eller et fundament?
Bør ikke alle universitetets ansatte ha felles kjerneverdier som de kan identifisere seg med?

Vi utforsker
B1 Våre medarbeidere i forskningsmiljøer og studenter utforsker grunnleggende spørsmål fra
universets opprinnelse via menneskehetens historie til jordens framtid.
B4 UiB skal innta en ledende rolle for å skape komplette kunnskaps- og kompetansemiljøer på
Vestlandet. (Har vi ikke dette? Få frem at det skal skapes nye miljøer.)
B5 Vi skal samle de beste talentene innen vår forskning blant forskere og studenter. Gjennom dette
skal vi fremstå̊ som et naturlig møtepunkt for forskning, utdanning og formidling av høy internasjonal
kvalitet.

Vi utdanner
NYTT C3 – tidligere C5 men bør flyttes opp Vi vil rekruttere og utvikle gode undervisere, og legge
til rette for studentaktive læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt, samhandling og
læringsutbytte. (Flytt frem som første setning, rekruttering først – så digitalisering.)Vi skal være
ledende på digital utdanning og nye, innovative lærings- og formidlingsformer.

1
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C3 UiB skal utdanne kandidater som skal være med å forme Norge og verden i dag og i fremtiden.
Nye utfordringer krever sammensatte løsninger og perspektiver fra ulike fag. Vi skal tilby
studiemuligheter og forskeropplæring som går på̊ tvers av fag og fakulteter. Vi utdanner fremtidens
problemløsere.
C5 Flyttet til etter C2 som nytt C3.

Vi utvikler
D2 UiBs forskere medarbeidere og studenter skal være attraktive deltakere bidragsytere i
internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.
D4 Vi skal videreutvikle dialogen og samhandlingen med næringsliv, myndigheter og
beslutningstakere.
D5 UiB skal, gjennom sterk intern samhandling og felles identitet fremme et mangfold av
samarbeidsformer innen våre ulike fag – og mellom dem.

Vi utfordrer
E1 Forskning, utdanning og innovasjon gir kunnskap og kompetanse som er avgjørende når
enkeltmennesker, politikere, myndigheter, arbeids- og næringsliv og organisasjoner skal fatte vedtak
og foreta veivalg. Våre medarbeidere forskere og studenter bidrar i den offentlige debatt med innsikt
og formidling av kunnskap.
E4 UiB skal fremstå̊ som en nasjonal kulturinstitusjon og en smeltedigel for nye idéer. Vi skal være en
møteplass for medarbeidere forskere, studenter og samfunnet omkring og være en attraktiv arena for
livslang læring.

Strategiske mål 2016 - 2022:
UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre
fakultet ha fagmiljøer i verdensklasse, og flere med høy internasjonal
standard.
Dette skal vi oppnå̊:
F1 Ved å ha et bredt utvalg av fagområder med sterke fagdisipliner skapes sterke dyktige forskere
og dyktige studenter. Dette er en forutsetning for at universitetet kan bidra til fornying av
grunnforskningen og gi svar på̊ samfunnets utfordringer.
F2 Ved omfattende publisering i velrenommerte publiseringskanaler, gjennomslag i internasjonale
forskingsprogrammer og ved at våre forskere er attraktive som deltakere bidragsytere i internasjonalt
forsknings- og utdanningssamarbeid.

UiB skal bli Norges mest attraktive studiested. Innen 2022 skal bachelor- og
masterstudenter ved UiB ha en gjennomføringsgrad på̊ 70 % .
Dette skal vi oppnå̊:
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G1 Ved å tilby forskningsbasert utdanning, oppfølging og veiledning av høy kvalitet fra sterke og
solide fagmiljø, etablere flere sentre for fremragende utdanning og aktivt medvirke til at flest mulig
gjennomfører studiene med godt læringsutbytte. Her bør verdien av flinke undervisere fremheves.

Del 2: Tiltak, virkemidler og ressurser
Lederutvikling
Vår målsetting er at det skal utøves inkluderende ledelse tuftet på respekt, dialog, åpenhet, ærlighet,
tillit og etterrettelighet i hele vår virksomhet. UiB har lange tradisjoner i å få frem markante faglige
ledere som etablerer banebrytende forsknings- og utdanningsmiljøer. Tydelig faglig ledelses vil være
sentrale elementer også̊ i arbeidet med klyngeetableringer. Følgende tiltak er prioritert:
•
•
•

Utvikling av universitetsspesifikke og fagtilpassede programmer for lederutvikling innen 2017
NY: Styrke kompetanse på å lede multikulturelle arbeidsmiljø
Aktiv Målrettet tilrettelegging for deltakelse i de nasjonale lederutviklingsprogram og – kurs
som tilbys.

En nyskapende og formålstjenlig organisasjon
Universitetet skal være en god, sikker og inkluderende arbeidsplass for våre medarbeidere og
studenter med inspirerende og utviklende arbeids- og læringsmiljø. Implementering av UiBs
strategi krever en velfungerende organisasjon, med effektiv og fremtidsrettede administrative støtte
tjenester. Målsettingen er å videreutvikle administrasjonen administrative tjenester slik at de både er
best mulig tilpasset universitetets oppgaver innenfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon,
samtidig som organiseringen av tjenestene er tilstrekkelig fleksible til å kunne tilpasse nye tjenester og
endrede behov. Universitetet skal ha en lønns- og personalpolitikk som bidrar til å nå våre strategiske
mål og bygger på universitetets kjerneverdier. Dette skal gjøres gjennom følgende tiltak:
•

•

En helhetlig gjennomgang av lønns- og personal politikken ved UiB innen 2016. (Merknad:
Hvordan få en lønnspol som bidrar til universitetets kjerneverdier akademisk frihet,
nysgjerrighetsdrevet forskning; kritisk refleksjon, åpenhet og dialog???)
Organisasjonsutviklingsprosjektet (ut:i sentraladministrasjonen) skal gjennomføres innen
2016. Prosjektet skal evalueres i 2018.

En god rekrutteringsarena
For et universitet er menneskene den viktigste ressursen. Arbeidet med å rekruttere de beste forskerne
skal systematiseres ytterligere gjennom egne rekrutteringsprosjekter. UiB har allerede mange
fremragende norske og internasjonale forskere og kompetente administrativt ansatte. Universitetet i
Bergen må ha rett kompetanse. Vårt omdømme bygges av våre ansatte og de resultater som
oppnås. Universitetet er en spennende arbeidsplass og å utvikle og rekruttere våre gode
medarbeidere – både faglige, administrative og tekniske – vil være avgjørende i strategiperioden.

Synliggjøring av kunnskap
For å lykkes er god kommunikasjon med ansatte, studenter, styresmakter, eksterne samarbeidspartnere
og det sivile samfunnet avgjørende. Økende konkurranse om både studenter og forskningsmidler,
nasjonalt og internasjonalt, krever økende satsing på profilering og synliggjøring av fag,
forskningsresultater, arbeids- og læringsmiljø, studentlivet og samt UiBs rolle og betydning for
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samfunnet rundt. Vi vil vise et tydelig samfunnsengasjement og -ansvar gjennom aktiv samhandling
og kommunikasjon med omverden.

Digitalisering gir nye muligheter
•

Nytt punkt: Ansatte gis opplæring for å mestre ny teknologi

Internasjonalt samarbeid - universitetet i verden
•

Språkopplæring og egne programmer for internasjonal kompetanse for administrativt
ansatte støtteapparatet, som del av handlingsplan for karriere- og kompetanseutvikling innen
2016.

Et attraktivt læringsmiljø
•

•

Målrettet pedagogisk utvikling av våre undervisere Jevnlig pedagogisk oppdatering av
våre lærekrefter med vekt på digital formidlingskompetanse innen 2017. (Styrker UiBs
omdømme som studiested og reduserer frafall.)
Etablering av faglig-sosiale studentlokaler ved alle fakultet i løpet 2018.

Evaluering
Universitetet i Bergens ambisjon om å være et internasjonalt forskningsuniversitet og en
sentral premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens samfunn har
betydning for våre strategiske valg på alle plan. Universitetets strategi er en integrert
del av hele universitetets virksomhet. I 2019 vil vi involvere studenter og alle våre
medarbeidere alle ledd i organisasjonen; studenter, forskere og ansatte i tekniske og
administrative stillinger i en gjennomgang og evaluering av våre virkemidler og tiltak.
Formålet er å vurdere strategiens status og foreta eventuelle justeringer for å kunne
virkeliggjøre våre visjoner, utføre våre oppdrag og nå̊ våre strategiske mål.
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Avd: Studentutvalget
Bergen, 17.08.2015

Vyrde fakultetsleiing,
Vi i Humanistisk studentutval opplev Strategi – HF 2016-2022 som eit velreflektert dokument som
peikar på humanioras fortrinn og relevans. Vi registrerar med glede at studiemiljøet takast på alvor,
men opplev likevel nokre manglar ved dokumentet.
Under Utdanning: God studiekvalitet og attraktive læringsmiljø – ønskjer vi at satsinga på digitale
læringsformer, læremidlar og vurderingsformer må uttrykkast meir offensivt enn det som er tilfellet.
I tidsperioden 2016-2022 bør det ikkje berre leggast til rette for bruk av digitale læringsformer og
læringsmidler, men gjevast tilbod om. Vi oppmodar fakultetet om å vere opne for varierte
vurderingsformer, både i digitalt og andre format.
Vi opplev det som positivt at mottaket av nye studentar satsast på. Mottaket må gjerne koordinerast
med ei mentorordning, slik at studentane får gode røynsler av både mottaksveke og utover i
studieløpet. HSU saknar ei satsing på studentmiljøet undervegs i studieløpet utover mentorordning.
Her ser vi gjerne at studentanes eigne organisasjonar blir nemnde. Vi vil gjerne bidra til studiemiljøet
og vere med på fakultetets satsing framover. For det sosiale miljøet kan særleg Humanistisk
studentutval (HSU), HF-revyen og Ad fontes nemnast. Eit godt studentmiljø kan bidra til betre
gjennomføring, samt auka rekruttering både internt på universitetet, og ut mot samfunnet elles.Kva
gjeld arbeidslivsrelevans bør Humanistanes arbeidslivsutval nemnast for det verdifulle arbeidet dei
gjer for å synleggjere humaniorautdanna studentars kompetanse og mogelegheiter.

Beste helsing
Humanistisk studentutval

Humanistisk studentutvalg (HSU)
Sydnesplassen 9, 5007 BERGEN

Org.nr.: 994 306 804 MVA
http://h.uib.no/hsu
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5558 4761
hsu@uib.no

UNIVERSITETET I BERGEN
Det juridiske fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-KRIMA

12.06.2015

Høringsuttalelse til utkast til ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022
Vi viser til brev av 26. mars 2015 fra Universitetsledelsen og takker for muligheten til å uttale
oss om forslaget til ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022.
Utkast til nytt strategidokument for UiB 2016-2022 ble sendt på høring til fakultetene med frist
15. juni 2015 for å komme med uttalelser.
I epost av 12. mai ble utkastet lagt frem for alle fakultetets ansatte, og det ble innkalt til
allmøte 20. mai der alle ansatte ble gitt anledning til å komme med innspill til fakultetets
høringsuttalelse.
På grunnlag av innspill fra ansatte som kom fram under allmøtet 20. mai ble det utarbeidet et
utkast til høringssvar som ble behandlet i møte i fakultetsstyret 9. juni 2015.

Vennlig hilsen

Asbjørn Strandbakken
dekan

Øystein L. Iversen
fakultetsdirektør

Vedlegg: Høringsuttalelse til utkast til ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det juridiske fakultet
Telefon 55589500
Telefaks 55589510
post@jurfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7806
5020 Bergen

Besøksadresse
Dragefjellet, M.
Lagabøtespl. 1
Bergen

Saksbehandler
Kristin Mathiesen
55589513
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HØRINGSSVAR TIL NY STRATEGI FOR UNIVERSITETET I BERGEN 20162022
Vi viser til brev av 26. mars 2015 fra Universitetsledelsen og takker for muligheten til å uttale oss om
forslaget til ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022.
Forslaget som helhet
Vår generelle vurdering er at forslaget som er sendt ut på høring er godt gjennomarbeidet og vi gir
tilslutning til strukturen i det foreliggende dokument. Vi gir også vår tilslutning til visjonen om et høyt
ambisjonsnivå både for forskning og utdanning ved UiB. Dokument fremstår imidlertid som noe
langt, og kunne med fordel vært kortet ned. Vi har i tillegg noen merknader som vi ber
Universitetsstyre ta stilling til.
Strategidokumentet bør på en klar måte få fram Universitetet i Bergen sin egenart. Det juridiske
fakultetet vil gjerne se at Universitetet i Bergen profilerer seg som det «blå» universitetet eventuelt
det «marine» universitet. Lokaliseringen med nærhet til kysten og havet gir berettigelse til en slik
profil. Derfor er vi også kritisk til temaordene: Hav – liv – samfunn. Vi vil gjerne at UiB bruker
temaordene: Kyst – Hav og Samfunn, gjerne med inkludering: Det blå/marine universitet. Dette er
temaord som alle fakultet kan assosiere seg med og innrette prosjekter mot.
Vi vil ellers fremheve at høringsforslagets tittel: Hav-liv-samfunn er for svakt forankret i
strategiutkastet. Temaordene Hav - liv - samfunn gjennomsyrer ikke strategien, og det bør gjøres
mer synlig hvorfor disse temaordene i tilfeller blir valgt for den nye strategiplanen. Enten man velger
fakultetets forslag om Kyst – Hav – og samfunn, eller det som er foreslått av arbeidsgruppen, må det
være en klar profilering av UiB i strategiplanen.
Bredde og eksellense
Vi har med interesse merket oss at alle fakultet skal ha fagmiljøer i verdensklasse, jfr. utkastet s. 7.
Dette er imidlertid vanskelig å forene med det som er foreslått som tiltak F1 ved å ha et bredt utvalg
av fagområder. Spissing i verdenstoppen må nødvendigvis gå på bekostning av bredde.
Vi er ellers enig i at det bør være en ambisjon om at fakultetene har fagmiljø i verdensklassen, og at
fakultetene gis ansvar for å peke ut hvilke forskningsmiljø man ønsker skal ha slik høy internasjonal
standard. Når forskningsmiljøene er identifisert må det legge til rette for å utvikle disse
forskningsmiljøene til å bli ledende innen sine områder.
Det juridiske fakultet er også enig i målsetning om at UiB skal ha flere fagmiljøer med høy
internasjonal standard. Vi må imidlertid ikke la det internasjonale perspektivet fortrenge det enkelte
fakultets egenart. Noen fag er mer internasjonalt orientert enn andre.
Klynger
Et av de strategiske tiltakene i utkastet er etablering av klynger. Vi legger til grunn at klyngene skal
avspeile UiBs særlige satsingsområder.
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For at noe skal utpekes som satsingsområder – eller klynger – må det etter Det juridiske fakultet
mening ha et bredt nedslagsfelt slik at forskningsmiljø ved – helst – alle fakultet kan innrette seg
etter det som løftes fram som UiBs særlige satsinger. All erfaring tilsier dessuten at man ikke må ha
for mange satsinger. Det juridiske fakultet vil fraråde at man utpeker mer enn tre satsinger. I lys av
disse kriteriene vil vi støtte at det etableres en «klimaklynge». Dette er en satsing som det etter vårt
syn gjør det mulig å samle forskere og initiativ fra samtlige fakultet ved UiB. På den måten kan man
også få ut det potensiale som ligger i tverrfaglig samarbeid som er nødvending for å bidra til å løse de
store samfunnsutfordringer vi står overfor.-

Klyngen knyttet til Mediacity Bergen oppfyller ikke de kravene som Det juridiske fakultetet mener
bør oppstilles for å lanseres som en satsing for UiB. Kun et fagmiljø – ett institutt – omfattes av
denne satsingen. Etter fakultets mening er dette klart nok for smalt til å kunne løftes opp som
satsingsområde i en strategiplan som skal favne alle fakulteter ved UiB. Etableringen av MediaCity
Bergen er i realiteten enn lokal samlokalisering av ulike mediabedrifter i Bergensregionen. Fakultetet
kan vanskelig se at denne aktiviteten forsvarer en plass i UiBs strategi som skal favne bredt. Rett nok
er det fremhevet at også UiBs digitale satsinger kan utvikles innenfor MediaCity. Etter fakultets
mening vil neppe de kommersielle aktørene som ellers inngår i MediaCity ha særlig fokus på det
digitaliseringsbehov en undervisnings- og forskningsinstitusjon som UiB har. Digitaliseringssatsinger
må skje ved det enkelte fakultet i tett dialog med de respektive fagmiljø. Fakultetet har derfor ikke
tro på at MediaCity vil være noe nav i satsingen på digitalisering som må finne sted innenfor høyere
utdanning.

Science City Bergen har et noe bredere nedslagsfelt, og vi tror at mange av fakultetene kan
identifisere seg med en slik satsing. Klyngen for middelalderforskning har imidlertid et for snevert
nedslagsfelt til å kunne løftes opp som en satsing for hele UiB. De humanistiske fagene er særlig
nevnt, og selv om vi også kan tilføye at Det juridiske fakultetet kan ha interesser innenfor en slik
satsing, blir det likevel for snevert. Fakultetet vil derfor fraråde at dette løftes opp som en satsing.

De to siste satsingene – klyngene – helse og marin – kan etter fakultetets mening forankres bredt i
ulike fagmiljø ved fakultetene. Disse klyngene vil derfor oppfylle de kriterier som fakultetet mener er
nødvendige å oppstille for at en satsing skal forankres på sentralt nivå. Det juridiske fakultet
anbefaler altså at de tre spissede satsingsområdene som UiB bør begrense seg til i sin hovedstrategi
bør knyttes til klima, marin og helse.

Fakultetet mener at utvelgelsen av klynger er helt essensielt for hvilken profil UiB ønsker seg for de
kommende år. Fakultetet ønsker sterkt at UiB profilerer seg gjennom å ta fatt i de store
samfunnsutfordringer innenfor miljø, fornybar energi og ressursutnyttelse, klima og helse.
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Vi vil legge til at klyngene Mediacity og middelalderforskning, kan ha sin naturlige plass innenfor de
respektive fakultets strategiplan. I universitets sentrale strategiplan hører de etter fakultetets
mening ikke hjemme.
Tverrfaglighet
Det fremgår av utkastet at UiB må satse på tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer. Vi kan
som nevnt ikke se at tverrfagligheten bygger opp under alle klyngene som er tatt med i utkastet til
strategi. Derimot vil det øke sannsynligheten for vellykket tverrfaglig samarbeid hvis hovedstrategien
begrenses til områdene klima, marin og helse.
Tverrfaglige satsinger er helt nødvendig for å utvikle ledende forskningsmiljøer, men per i dag er det
for lite fleksibilitet og for mange formelle hindringer når det skal organiseres tverrdisiplinære
satsinger. Det er oppnevnt en viserektor for tverrdisiplinær satsing, noe som ikke kommer fram i
strategiutkastet. Det juridiske fakultet håper at denne oppnevnelsen kan bidra til å realisere det
potensiale for tverrfaglig samhandling som det allerede i dag er ved UiB.
UiB skal bli Norges mest attraktive studiested.
Vi stiller oss bak forslaget om at UiB skal ha høye ambisjoner innenfor utdanning. Vi ser imidlertid
ikke at det er oppstilt noen gode målparameter for hvordan den ambisjonen skal nås. Vi mener at
studentbarometer og søkertall per studieplass kan være relevante momenter for å vurdere hvor
attraktivt et studiested er.
Ved Det juridiske fakultet har vi pr. i dag en høy gjennomføringsgrad og vi er positive til målet om
70% gjennomføringsgrad på s. 8 i utkastet.
Vi mener videre at etterutdanning har fått for lite fokus i strategiutkastet. Vi opplever at
organiseringen av dette tilbudet fortsatt ikke er optimalt. Vår oppfordring er dessuten å tydeliggjøre
UiB som en arena for «livslang læring».

Digitalisering
Vi slutter oss til målet om at UiB innen 2022 skal være ledende i Norge på digital formidling (s.10).
Det vises her til det som er skrevet om Media City Bergen over.
Internasjonalt samarbeid
Vi savner en begrunnelse for hvorfor man har valgt Brüssel, Tokyo og Shanghai for etablering av
representasjonskontor. Brüssel og Oslo kan fremstå som strategiske steder å være til stede. Men vi
savner en nærmere begrunnelse for hvorfor man skal være til stede i Tokyo og Shanghai. Dersom
man skal ha tilstedeværelse i et land, fremstår hovedstaden som et naturlig utgangspunkt. UiB er
allerede til stede gjennom ulike forskningssentre som er etablert og for så vidt for tiden er under
evaluering. Generelt vil fakultetet fremheve at forskerne har sine egne veier til å etablere kontakt
med forskere i ulike verdensdeler. Det juridiske fakultetet har aldri hatt nytte av forskningssentre
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eller andre representasjonskontor når man har utviklet strategisk samarbeid med fagmiljø i andre
land og verdensdeler. I det hele må det vurderes om representasjonskontor og forskningssentre
representerer en merverdi ut over at «det er kjekt å ha» (for en snever forskerskare).

Avslutning
Vår største innvending mot det foreliggende utgangspunkt strategiplan er at vi savner en klarere
profil for UiB som motstykke til andre institusjoner. Hva er særegent for Bergen og UiB, og hvilke
fortrinn har vi i forhold til de institusjonene vi sammenligner oss med? Stikkord her kan være; Bergen
som internasjonal handelsby, bærekraftig utvikling etter oljen mv. Klima og marine miljø
representerer en klar styrke for UiB, og vi må la disse miljøene vokse. Vi er derfor overrasket over at
disse områdene ikke er tyngre markert i det foreliggende utkast, men mer fremstår som likestilte
med andre områder som fakultetet finner mindre viktige.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Kommunikasjonsavdelingen

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-NAME

12.06.2015

Høringssvar – Kommunikasjonsavdelingen
Høringssvar fra Kommunikasjonsavdelingen (KA) til «Universitetet i Bergens strategi
2016 – 2022»
Kommunikasjonsstrategi:
KA ser at kommunikasjon er tydelig løftet frem flere steder i den nye strategien. Derimot
savner vi at trådene trekkes sammen til en helhet for kommunikasjonsarbeidet. Derfor bør
«kommunikasjonsstrategi» løftes frem og gjøres enda klarere. I tillegg er «synliggjøring» og
«profilering» ord som er brukt, mens moderne, strategisk kommunikasjonsarbeid i stor grad
handler om relasjonsbygging og dialog/samarbeid. KA har derfor forslag om en ny
formulering i «Del 2: Tiltak, virkemidler og ressurser», nærmere bestemt delen
«Synliggjøring av kunnskap», side 15. KA foreslår endring av tittel på denne delen hvor vi
også foreslår at «kommunikasjonsstrategi» flyttes til et nytt, eget punkt. KA har i tillegg
innspill på temaene digitalisering og alumniarbeidet.
Kommunikasjonsavdelingen foreslår følgende endringer:
Kommunikasjonsstrategi:
Side 15, Synliggjøring av Kunnskap:
- Foreslår at tittel endres til Effektiv kommunikasjon, profilering og samfunnsdialog.
-

Foreslår et eget punkt i tiltakslisten med følgende:
Videreutvikle universitetets kommunikasjonsplattform til en helhetlig og moderne
kommunikasjonsstrategi innen 2016. Strategien skal gjelde både ekstern og intern
kommunikasjon, samfunnskontakt og merkevarebygging.

-

Vurdere punkt 6 i tiltakslisten om å utarbeide handlingsplan for samarbeid med
omverden, da dette kan bli fanget opp i nytt punkt om en ny kommunikasjonsstrategi.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Kommunikasjonsavdelingen
Telefon
Telefaks

Postadresse

Besøksadresse
Christies gate 13
Bergen

Saksbehandler
Natalia Mejia
55588149
side 1 av 2
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Digitalisering:
Setningen under punktet «Digitalisering gir nye muligheter» endres fra: «Nettbaserte tjenester
for god kommunikasjon med publikum, ansatte og studenter skal utvikles»
Til: «Gjennom UiBs nettsider har UiB flere nettbaserte tjenester for god kommunikasjon med
publikum, ansatte og studenter som må videreutvikles.»
Alumni:
Nytt punkt H5:
- Ved å knytte nære og livslange bånd med våre alumner i arbeids- og samfunnsliv
gjennom UiB Alumni.

Vennlig hilsen
Ingar Myking
avdelingsdirektør

Natalia Florez Mejia
førstekonsulent
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UNIVERSITETET I BERGEN
HR-avdelingen

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-ANSK

12.06.2015

UiBs strategi - høringssvar fra Likestillingskomiteen ved UiB
Vi viser til høringsutkast for UiBs strategi 2016-2022 «Hav-liv-samfunn», og vil med dette
komme med Likestillingskomiteens synspunkter på utkastet.
Komiteen vil berømme arbeidet som er nedlagt for å utarbeide en ny strategi for universitetet.
Utkastet har fått en god og strukturert form. I prosessen har mange fått muligheter til å
komme med innspill underveis. Gitt Likestillingskomiteens mandat er det en selvfølge at den
er med i denne type prosesser. Siden komiteen ikke har vært med i de forberedende
rundene, er vi glade for anledningen til å komme med våre innspill i høringen.
Vår hovedinnvending mot utkastet til strategi er at begreper som likestilling, mangfold og
inkludering ikke er nevnt. I Handlingsplan for likestilling ved UiB heter det i forordet:
«Likestilling skal bli et tverrgående perspektiv både innenfor det psykososiale og det fysiske
arbeids- og studiemiljøet og i forskning og undervisning. Et avgjørende premiss for at vi skal
lykkes med dette er en tydelig forankring av likestillingsarbeidet i fagmiljøene, i ledelsen på
alle nivå og i alle styrende dokumenter» (s.2) Handlingsplanen understreker også at
likestilling, inkludering og mangfold er av grunnleggende betydning for at universitetet skal
lykkes i å nå sine mål, og at det er det utvidete likestillingsbegrepet som skal legges til grunn.
I denne høringsuttalelsen vil vi derfor konsentrere oss om å komme med forslag til hvordan
disse begrepene kan innarbeides i dokumentet.
Forslag til endringer og tillegg:
På side 2, under Kunnskap som former samfunnet, foreslår vi et nytt punkt:
A6: Vi skal være en arbeids- og studieplass som er inkluderende og bygger på
likestilling og mangfold.
Begrunnelse: Det er viktig å få med at likestilling er en grunnleggende verdi som vår
virksomhet skal være tuftet på (jfr. Handlingsplan for likestilling), og dette bør inn allerede
innledningsvis i dokumentet.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

HR-avdelingen
Telefon 55582100
Telefaks 55589648
post@uib.no

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christiesgt. 18
Bergen

Saksbehandler
Anne Marit Skarsbø
55582142
side 1 av 3
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På side 6, under Vi utfordrer, foreslår vi et tillegg (angitt med fet skrift) under punkt E5:
E5: UiB skal ha et sterkt og levende universitetsdemokrati preget av åpenhet,
mangfold, dialog og informasjonsutveksling i hele universitetssamfunnet.
Begrunnelse: Likestilling og mangfold er grunnleggende for et levende universitetsdemokrati.
Mangfold styrker også virksomheten ved at det tilfører forskning og undervisning nye
perspektiver.
På side 7, under Strategiske mål 2016 – 2022, foreslår vi et nytt punkt:
F8: Ved å rekruttere for å oppnå kjønnsbalanse.
Begrunnelse: Bedre kjønnsbalanse innenfor alle stillingsgrupper, og særlig i vitenskapelige
stillinger, er en av de store utfordringene på likestillingsfeltet i akademia. Selv om
universitetet har arbeidet målbevisst for å bedre dette i mange år, er vi fremdeles langt fra
målet om kjønnsbalanse. Utelates dette fra strategien, frykter vi det betyr at dette arbeidet
skal nedprioriteres i tiden som kommer i forhold til de mange andre viktige oppgavene
universitetet står overfor. Likestilling og en god kjønnsbalanse er ikke bare et spørsmål om
rettferdighet. Arbeidet med å utvikle ledende fagmiljøer i verdensklasse er avhengig av at vi
lar alle de beste talentene få muligheter til å utvikle og utfolde seg. I tillegg vil dette øke
mangfoldet og styrke kreativiteten i forskningen.
På side 8, under UiB skal bli Norges mest attraktive studiested..,foreslår vi et nytt punkt:
G10: Ved å arbeide for en mer kjønnsbalansert studierekruttering, særlig til
profesjonsstudiene.
Begrunnelse: Mange fagfelt generelt, men også ved UiB, lider under mangel på
kjønnsbalanse, dette gjelder ikke minst for profesjonsstudiene. En mer kjønnsbalansert
studentrekruttering er ønskelig i forhold til UiBs samfunnsansvar når det gjelder å bidra til et
mindre kjønnssegregert arbeidsmarked, men det er også viktig med en god kjønnsbalanse
for læringsmiljøet. Likestillingskomiteen følger her opp ett av tiltakene i Handlingsplan for
likestilling, og vil også i et eget brev til universitetsledelsen foreslå at det opprettes en sentral
arbeidsgruppe som kan utarbeide tiltak på dette feltet.
På side 11, under Lederutvikling, foreslår vi et tillegg i den første setningen:
Vår målsetting er at det skal utøves inkluderende ledelse tuftet på respekt, likestilling
og mangfold, dialog, ærlighet, tillit og etterrettelighet i hele vår virksomhet.
Begrunnelse: Her fant vi det naturlig å legge til likestilling og mangfold i tillegg til mange
andre gode verdier som er nevnt. Inkluderende vil etter vår oppfatning ikke være dekkende.
Under Balanse-Bergen-prosjektet er det dessuten en av målsettingene å utvikle forslag til
hvordan vi kan utvikle mer likestillingsfokusert ledelse. Vi finner det derfor både viktig og
riktig å foreslå at dette skal nevnes under avsnittet om ledelse i UiBs strategi.
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På side 14, under En god rekrutteringsarena, foreslår vi følgende setning inn (med fet skrift):
Å få tak i gode medarbeidere – både faglige, administrative og tekniske – vil være
avgjørende i strategiperioden. Arbeidet for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige
toppstillinger og faglig ledelse må fortsette. Følgende tiltak må prioriteres:
Begrunnelse: (Se også begrunnelse under forslaget til et nytt punkt F8.) Universitetet i
Bergen leder i dag et prosjekt som skal bidra til bedre kjønnsbalansen i vitenskapelige
toppstillinger og faglig ledelse. Prosjektet, også kalt Balanse-Bergen, er et samarbeid mellom
UiB, Uni Research, Havforskningsinstituttet og Høgskolen i Bergen, og er en del av
Forskningsrådets Balanseprogram. Det er mulig at dette punktet med hell kan innarbeides et
annet sted i dokumentet, men det er viktig at UiB erkjenner og prioriterer denne utfordringen
ved å ha det med i sin strategi.

Vennlig hilsen
Hanne Marie Johansen
Leder for Likestillingskomiteen

Anne Marit Skarsbø
Seniorrådgiver
HR-avdelingen

Side119

UNIVERSITETET I BERGEN
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-KRB

15.06.2015

Høring: Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 - innspill fra
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det vises til brev fra universitetsdirektøren (sak 2014/1694), - høring om strategisk plan for
UiB, gjeldende for perioden 2016-2022.
Fakultetet har fått innspill til høringsutkastet fra syv av åtte institutter. Basert på disse og
fakultetsledelsens egne innspill ble et utkast til uttalelse lagt fram for fakultetsstyret.
Fakultetsstyret behandlet saken i møte 11. juni, og fattet følgende vedtak:
Fakultetsstyret gav sin tilslutning til det forelagte utkastet til høringsuttalelse om ny
strategi for Universitetet i Bergen for 2016-2022, med de merknader som framkom i
møtet. Fakultetsledelsen gis fullmakt til å inkludere fakultetsstyrets merknader i den
endelige høringsuttalelsen, og til å foreta redaksjonelle justeringer.
Overordnede merknader og innspill
Først og fremst vil vi si at planen helhetlig sett framstår som god, fremtidsrettet, ambisiøs og i
tråd med helt sentrale verdier. Det vi fokuserer på i uttalelsen er derfor på punkter vi mener
vil styrke planen ytterligere.
I det følgende gir vi en beskrivelse av fakultetets hovedinnspill. For alle disse har vi konkrete
formuleringer/endringsforslag som finnes i det vedlagte dokumentet med «spor endringer»:

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Telefon 55582062
Telefaks 55589666
post@mnfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Allég. 41, Realfagbygget
Bergen

Saksbehandler
Kristin Bakken
+47 55 58 31 43

side 1 av 4
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Forskningsstrategi og forskningssamarbeid


Vi mener det er uheldig om ikke UiB viderefører sin godt etablerte strategiske satsing
på hhv marin - og utviklingsrelatert forskning. «Utviklingsrelatert forskning» bør
imidlertid endre navn til «forskning på globale samfunnsutfordringer» som vil dekke
både menneskelige, samfunnsmessige, ressursmessige og miljømessige forhold. I
tillegg mener vi at det bør tas hensyn til rektoratets valgplattform der klima og
energiomstilling ble trukket fram som viktige tematiske satsingsområder (jfr blant
annet vårt forslag om nytt punkt B4), og at disse bør inkluderes som
hovedsatsingsområder.



Undertittelen «Hav - liv - samfunn» har vi på mange måter sans for, men vi er
bekymret for uklarhet i grensedragningen mot de strategiske hovedsatsingsområdene
vi mener bør inn i strategiplanen. Vårt forslag er å heller bruke «Kunnskap som
former samfunnet» som undertittel da denne, i tillegg til å skille seg klart ut fra
satsingsområdene, også signaliserer en mer offensiv og aktiv tilnærming til UiBs rolle
i samfunnet.



Parallelt til at god utdanning skal være forskningsbasert, må også forskningen, særlig
innen satsingsområdene, utnytte mulighetene for kvalitetsheving som ligger i en
tett(ere) kobling til relevante utdanninger. Vi mener at UiB-strategien bør være
tydeligere på det positive gjensidige samspillet det bør være mellom forskning og
utdanning (jfr. SFU), - ikke bare fra forskning inn mot utdanning men også fra
utdanning inn mot forskning.



Når det gjelder klynger mener vi at det må utvikles og bygges kunnskapsklynger
innenfor UiBs strategiske satsningsområder, i tillegg til å utvikles klynger som en
generell modell for økt kvalitet gjennom samarbeid. Vi mener at klyngene ikke bør
presenteres kronologisk i del 2, men strategisk. De som utgår fra UiBs strategiske
satsningsområder bør presenteres først, dernest andre fagmiljøer som skal oppnå økt
kvalitet gjennom samarbeid. Middelalderklyngen kunne kanskje vurderes knyttet opp
mot den marine klyngen som en utvidelse av begrepet ‘marin forskning’ i maritim
retning, ettersom Bergens tilblivelse og utvikling gjennom middelalderen i stor grad
var knyttet til marine ressurser og maritim transport og kommunikasjon. På den måten
ville flere miljøer få tilgang til et av UiBs hovedsatsningsområder, samtidig som UiB
øker den tverrfaglige dimensjonen i den marine forskningen.



De UiB-eide forskningsinstitusjonene er viktige for UiB, og vi mener strategien i større
grad må reflektere ambisjoner om aktiv eierstyring. I punkt H6 er det derfor viktig å
skille mellom de institusjonene vi eier og de vi vil samarbeide med på like vilkår. I
tillegg vil vi påpeke at det er en rekke andre viktige samarbeidssektorer for UiB enn
helse- og utdanningssektoren som nevnes i punkt H6. Se vedlegget for forslag til ny
formulering av punkt H6 og til et nytt punkt H7.

Utdanning


De konkrete gjennomføringsmålene knyttet til at «UiB skal bli Norges mest attraktive
studiested» bør endres. Det er stor forskjell på bachelor- og masterstudier, og vi
mener det vil være uheldig å sette 70% gjennomføringsgrad for begge program. For
masterprogrammer er gjennomføringsgrad på 80 % mer naturlig. For bachelorprogrammene bør strategien vise ambisjon om at flere gjennomfører, men samtidig ta
høyde for at bachelorstudenter er en meget heterogen gruppe der mange har behov
for tid til å finne ut hvilket studieløp og -program som passer. Dessuten vil en
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tallfesting kunne føre til at programmer som allerede ligger over måltallet ikke
prioriterer videre forbedringer i gjennomføringsgrad. Vi mener derfor at målet må
være å øke fullføringsgraden sammenlignet med i dag, men at målet ikke tallfestes, i
hvert fall ikke for bachelorprogrammene.


Når vi skal utvikle verdensledende forskningsmiljøer på alle fakulteter bør UiB også
ha internasjonale (ikke bare nasjonale) ambisjoner innen utdanning på enkelte
områder der vi satser og der vi har spesielt god kompetanse – f.eks. marin og klima
(jfr G7).



Når det gjelder infrastruktursatsing foreslår vi (i del 2) at det utarbeides en plan for å
sikre også studenter tilgang på moderne faglig tilpasset infrastruktur for trening i
praktiske ferdigheter. Dette er viktig for å sikre høy kvalitet og relevans i utdanningen
og bidra til å gjøre UiB konkurransedyktig i kampen om studentene.



En satsing på å få mer arbeidspraksis inn utdanningene er allerede i gang ved UIB
(jfr. sentral arbeidsgruppe som er oppnevnt, BioCeed med mer). Dette er svært
relevant for kontakt med samfunnet, utdanningskvalitet og relevans i utdanningene,
og fortjener egne punkt.

Ting vi savner


Vi etterlyser tiltak for å bedre kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger,
omtale/tiltak/ambisjoner knyttet til HMS inkludert fokus på aktiviteter utenfor
«campus» (felt, tokt, kurs, praksis, mm.) for både studenter og ansatte, og noe mer
omtale av Universitetsmuseet og De (stengte) naturhistoriske samlinger.

Justeringer/presiseringer/språk/stil
Vi har en del forslag til språklig presisering, justering, forenkling med mer. I tillegg er vi, på
enkelte punkt, usikker på hva som ligger i de konkrete formuleringene. For alle disse viser vi
til «spor endrings» vedlegget.
Som et generelt trekk vil vi si at språkbruken eller ambisjonene i seg selv kan virke noe
«svulstig». Ikke nødvendigvis hver for seg, men summen av ord som «fremragende»,
«verdensledende», «ledende», «lokomotiv», «banebrytende», «best» og tilsvarende er på
grensen til å gi strategiplanen et slikt preg. Vi foreslår (se vedlegget) å tone en del av disse
formuleringene noe ned, og tror ikke at det vil innebære at UiB som institusjon blir mindre
ambisiøs av den grunn. I hvilken grad vi lykkes med vår strategi og planer vil ikke henge på
disse ordene i strategiplanen, men på hvordan en følger opp mange av de tiltakene som er
skissert i del 2.
Del 2 synes noe ubearbeidet i språk og oppsett, og bør strammes opp og kortes ned. Vi
mener teksten styrkes hvis den i større grad bygges over en felles lest, både språklig og
strukturelt.
Instituttenes uttalelser
Flere av poengene fra instituttenes uttalelser er inkludert i fakultetets høringsuttalelse, men
ikke alle. Vedlagt finnes derfor instituttenes uttalelser i sin helhet.
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Vennlig hilsen
Elisabeth Müller Lysebo
fakultetsdirektør

Kristin Bakken
assisterende fakultetsdirektør

Kopi: Instituttene og sentrene ved fakultetet
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Innspill fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UTKAST
Universitetet i Bergens strategi 2016 – 2022

Hav - liv – samfunn

Comment [KB1]: Se høringsuttalelsen

1
UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST

Side124

UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST

Kunnskap som former samfunnet

A1 Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet som skal være en viktig
premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens samfunn. Vårt oppdrag er å
bidra til fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
Nytt punkt De seks fakultetene og Universitetsmuseet representerer våre viktigste
kunnskapsarenaer. Vår virksomhet er tuftet på kjerneverdiene akademisk frihet, og
nysgjerrighetsdrevet forskning,; kritisk refleksjon, åpenhet og dialog. Vårt oppdrag er å bidra
til fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
A2 Vi skal utføre vårt oppdrag med engasjement og vise omverden relevansen av forskning
og utdanning. For UiB er menings- og kunnskapsbryting en forutsetning for å utvikle både
akademia og et demokratisk samfunn.

Comment [KB2]: Dette er et ord som
ikke eksisterer. Google gir to treff på dette
ordet. Begge treffene er til UiBdokumenter. Kanskje «meningsbryting og
kunnskapsformidling» dekker det en vil ha
fram her?

A3 Vi skal forvalte den langsiktige kunnskapsoppbyggingen gjennom satsing på
grunnforskning. Vår forskning skal svare på vitenskapens problemer og samfunnets
utfordringer.

Comment [KB3]: utfordringer er bedre
beskrivelse også når det gjelder vitenskapen

A4 Vi skal gjennom forskningsresultater og utdanning av kandidater bidra med kompetanse
til samfunnet og arbeidslivet. I skjæringspunktene der kunnskap møter nye utfordringer
skapes ny innsikt, nye samarbeidsmuligheter, nye læringsmåter og nye arbeidsplasser.
A5 Vi skal ha betydning globalt, spille en tydelig rolle nasjonalt og være et lokomotiv for
kunnskapsbyen Bergen og kunnskapsregionen Vestlandetvestlandsregionen.

2
UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST – UTKAST
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Vi utforsker
B1 Våre forskere og studenter utforsker grunnleggende spørsmål fra universets opprinnelse
via menneskehetens historie til jordens framtid.
B2 UiB skal kjennetegnes av en sterk og langsiktig satsing på grunnforskning. All vår
forskning skal preges av høy etisk bevissthet og tydelig samfunnsansvar.
B3. Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig fordypning,
mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser. Tverrdisiplinær forskning og utdanning er
av stor betydning for å kunne utvikle nye metoder, skape ny innsikt og møte de komplekse
utfordringene samfunnet står overfor. Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike
muligheter for faglig fordypning, mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser.
Nytt punkt: UiB tar et spesielt ansvar for forskning og utdanning innen våre strategiske
satsingsområder. Disse er marin, globale samfunnsutfordringer, klima og energiomstilling.

Comment [KB4]: Se høringsuttalelsen

B4 UiB skal innta en ledende sentral rolle fori å skape komplette kunnskaps- og
kompetansemiljøer på Vestlandet.

Comment [KB5]: Det er ikke
innlysende hva som menes med
«komplette». Mener man hele verdikjeden
fra grunnforskning til anvendelse? Eller
mener man at vi alle områder skal dekkes?
Kanskje bruke «sterke» i stedet?

B5 Vi skal samle tiltrekke oss de beste talentene blant forskerne og studenterne. Gjennom
dette skal vi fremstå som et naturlig møtepunkt for forskning, utdanning og formidling av høy
internasjonal kvalitet.
B6 UiB skal ha forskerutdanning av høy, internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer, med PhDkandidater som aktivt deltar i lokale, nasjonale og internasjonale nettverk.
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Vi utdanner
C1 Med Gjennom et bredt spekter av utdanningsprogrammer utdanner vi kandidater som er
rustet for å kunne skape et samfunn basert på kunnskap, kompetanse og demokratiske verdier.
C2 ViUiB vektlegger kunnskap, kritisk refleksjon, utøvende ferdigheter og personlig
utvikling. UiB Vi skal tilby sine studentener fremragende forskningsbasert utdanning av høy
kvalitet innen alle våre fagdisipliner og profesjonsstudier, fra grunnutdanning via master- og
doktorgrad til etter- og videreutdanning. Vi vektlegger kunnskap, kritisk refleksjon, utøvende
ferdigheter og personlig utvikling.
C3 ViUiB utdanner fremtidens problemløsere. UiB Vi skal utdanne kandidater som skal være
med å forme Norge og verden i dag og i fremtiden. Nye utfordringer krever sammensatte
løsninger og perspektiver fra ulike fag. Vi skal tilby studiemuligheter som går på tvers av fag
og fakulteter. Vi utdanner fremtidens problemløsere.
C4 Vi UiB skal styrke vår den internasjonale virksomheten og utdanne kandidater som bidrar
med forskningsbasert kunnskap i samfunnsbygging over hele verden.
C5 Vi UiB skal være ledende på digital utdanning og nye, innovative lærings- og
formidlingsformer. Vi vil rekruttere og utvikle gode undervisere, og legge til rette for
studentaktive læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt, samfunnsrevelans,
samhandling og læringsutbytte.

Vi utvikler
D1 Gjennom et sterkt og tett samspill med samfunnet - globalt, nasjonalt og lokalt – skal vi
forme framtidens samfunn gjennom å bidra med kunnskap, ferdigheter og holdninger.
D2 UiBs forskere og studenter skal være attraktive deltakere i internasjonalt forsknings- og
utdanningssamarbeid.
D3 UiB skal være en av nasjonens fremstesterk og synlig forsknings- og utdanningspolitiske
aktører. Vi skal være en viktig pådriver i utvikling av internasjonale og nasjonale
forskningsstrategier, i god dialog med aktørene i universitets- og høyskolesektoren.
D4 Vi UiB skal videreutvikle dialogen og samhandlingen med myndigheter og
beslutningstakere.
D5 UiB skal, gjennom sterk intern samhandling og felles identitet fremme et mangfold av
samarbeidsformer innen våre ulike fag – og mellom dem.
D6 Vi UiB skal utvikle klynger for nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.
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Comment [KB6]: Her blir det en
smaksak om man skal innlede hvert punkt
med «UiB» eller «Vi» - men det bør i størst
mulig grad gjøres gjennomført.
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Vi utfordrer
E1 Forskning, utdanning og innovasjon gir kunnskap og kompetanse som er avgjørende når
enkeltmennesker, politikere, myndigheter, arbeids- og næringsliv og organisasjoner skal fatte
vedtak og foreta veivalg. Våre forskere og studenter bidrar i den offentlige debatt med innsikt
og formidling av kunnskap.
E2 Vi UiB vil dele kunnskapen vår og gjennom kritisk analyse utfordre kunnskapsfronten og
konvensjonelle forestillinger. Gjennom forskning og utdanning skal vi bidra til å fremme et
mangfoldig og bærekraftig samfunn.
E3 Vi UiB vil legge til rette for en åpen og kritisk diskusjon av rundt hele vår virksomhet.
E4 UiB skal fremstå som en nasjonal kulturinstitusjon og en smeltedigel for nye idéer. Vi skal
være en møteplass for forskere, studenter og samfunnet omkring og være en attraktiv arena
for livslang læring.
E5 UiB skal ha et sterkt og levende universitetsdemokrati preget av åpenhet, dialog og
informasjonsutveksling i hele universitetssamfunnet.
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Strategiske mål 2016 - 2022: UiB skal utvikle flere ledende
forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakultet ha fagmiljøer i
verdensklasse, og flere med av høy internasjonal standard.
Dette skal vi oppnå:
F1 Ved å ha vektlegge økt kvalitet i et bredt utvalg av fagområder. Sterke fagdisipliner skaper
sterke forskere og dyktige studenter. Dette er en forutsetning for at universitetet kan bidra til
fornying av grunnforskningen og gi svar på samfunnets utfordringer.

Comment [KB7]: Uten vår presisering
om økt kvalitet, er det vanskelig å se
koblingen opp mot det strategiske målet
om å bygge miljøer i verdensklasse

F2 Ved omfattende publisering i velrenommerte publiseringskanaler, gjennomslag i
internasjonale forskingsprogrammer og ved at våre forskere er attraktive som deltakere i
internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.

Comment [KB8]: Ingen av de andre
punktene er argumenterende, og poengene i
denne setningen er godt dekket inn av
«Kunnskap som former samfunnet» (Apunktene).

Nytt punkt: Ved å koble utdanning tett inn mot de fremragende forskningsmiljøene vil vi
fremme faglig utvikling og utdanne kandidater som fyller forskningens og samfunnets behov.

Comment [KB9]: Se høringsuttalelsen

F3 Ved aktivt å prioritere, profilere og tilrettelegge for faglig utvikling innenfor temaene hav,
liv og samfunnUiBs strategiske satsingsområder.
F4 Ved å ivareta eierrollenutøve et strategisk eierskap i våre forskningsselskaper på en tydelig
måte, med mål om samtidig å styrke UiBs forskning.
F5 Ved å vektlegge innovasjon og samarbeid med forskningsinstitusjoner for å utvikle og
bygge kunnskapsklynger innenfor UiBs strategiske satsningsområder, samt å utvikle klynger
som en generell modell for økt kvalitet gjennom samarbeid.

Comment [KB10]: Vi foreslår et tillegg
på slutten av setningen for å tydeliggjøre
klyngesatsing som et strategisk virkemiddel
for UiB

F6 Ved å etablere nye måter å organisere og lede faglig samarbeid som krysser fag- og
fakultetsgrenser. Slik skal vi oppnå tverrfaglige og tverrfakultære forskningsmiljøer i
verdensklasse.
F7 Ved å videreutvikle Universitetsbiblioteket til et fremragende forsknings- og
læringsbibliotek, i samarbeid med de andre ledende norske og nordiske universiteteneå bli et
av Nordens fremste fag- og forskningsbibliotek.

Comment [KB11]: Bibliotekstjenester
er ikke en arena der vi trenger å konkurrere,
men der vi først og fremst blir gode
gjennom samarbeid om felles løsninger.
Kvaliteten på bibliotektjenestene fremover
handler i meget stor grad om velfungerende
IKT-løsninger.
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UiB skal bli Norges mest attraktive studiested. Innen 2022 skal
gjennomføringsgraden på bachelorprogrammene ha økt. På mastergrad
skal den ha økt til 80 %- og masterstudenter ved UiB ha en
gjennomføringsgrad på 70 %.

Comment [KB12]: Se høringsuttalelsen
(og ps: det er på programmer en har en
gjennomføringsgrad)

Dette skal vi oppnå:
G1 Ved å tilby forskningsbasert utdanning, oppfølging og veiledning av høy kvalitet fra
sterke og solide fagmiljø, etablere flere sentre for fremragende utdanning og aktivt medvirke
til at flest mulig gjennomfører studiene med godt læringsutbytte
G2 Ved å utvikle Bergen som forsknings- og utdanningsby i tett samarbeid med de andre
forsknings- og utdanningsinstitusjonene i byen. Sammen med lokale myndigheter, offentlig
forvaltning, kulturliv og næringsliv skal vi som byuniversitet ruste Bergen for fremtiden
gjennom aktiv formidling av UiBs studietilbud.

Comment [KB13]: Vi mener at de
andre forskningsinstitusjonene i byen også
er viktige. De er f.eks. avtakere av mange
av våre kandidater, ikke minst etter dr.grad,
i tillegg til at de deltar aktivt i utdanningen
av UiBs kandidater gjennom veiledning og
forskningsprosjekt.

G3 Ved å bruke ressursene i våre kunnskapsklynger til å utvikle nye utdanningsløp og
utdanningsformer.
G4 Ved å tiltrekke oss de beste studentene og rekruttere særskilt talentfulle forskere tidlig i
karriereløpet, og sikre god sammenheng og progresjon mellom bachelor-, master- og PhDgraden.
G5 Ved å skape god faglig og sosial integrasjon der studentene utfordres og utdannes til å løse
utfordringene samfunnet står overfor.
G6 Ved å utnytte de digitale utdanningsarenaene som en viktig del av universitetets etter- og
videreutdanningsvirksomhet og vårt globale utdanningsengasjement.
G7 Ved å ta nasjonalt og internasjonalt ansvar på utdanningsområder der vi har gode faglige
forutsetninger og høy kompetanse.

Comment [KB14]: Se høringsuttalelsen

G8 Ved å satse påarbeide for at flere studenter gjennomfører et utenlandsopphold i løpet av
studietiden og tallet på innreisende studenter øker. Innen 2022 skal minst 40 prosent våre
kandidater ha et utvekslingsopphold som del av sin grad, og antall innreisende studenter ha
økt med 20 prosent.

Comment [KB15]: Vi stusser litt på
hvorfor det er satt et relativt prosentmål
basert på dagens situasjon for innreisende
studenter, i kontrast med et absolutt mål på
utreisende studenter. Alternativt kunne man
vurdert å holdt fast ved 40% utreisende og
så tilstrebe balanse mellom antall utreisende
og innreisende studenter.

Nytt punkt Ved å legge til rette for at flere studenter får mulighet til å ha praksisopphold i næringsliv,
forvaltning og forskning som en del av utdanningen.

G9 Ved at forskerutdanningen vektlegger universitetets verdigrunnlag og bidrar til selvstendig
og kritisk refleksjon, samtidig som det legges til rette for at doktorgradsarbeidet kan
ferdigstilles på normert tid.
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UiB skal innen 2022 være en mer ettertraktet kompetanseinstitusjon ved å
styrke vårt arbeid forsom har styrket sine langvarige og
utviklingsorienterte relasjoner med myndigheter, næringsliv,
organisasjoner og samfunnsliv.
Dette skal vi oppnå:
H1 Ved å synliggjøre våre kandidaters kompetanse og prestasjoner for et bredt og allsidig
arbeidsmarked.
H2 Ved å profilere ordningen med nærings-PhD og forvaltnings-PhD.
H3 Ved å øke satsingen på og profileringen avstyrke og profilere etter- og videreutdanning
som en del av UiBs samlede utdanningstilbud.
H4 Ved å oppfordre til og tilrettelegge for forskningsprosjekter i skjæringspunktet mellom
universitetet og omverden. Gjennom dette skal UiB utforske nye modeller for samarbeid og
sørge for formålstjenlig infrastruktur og finansiering.
H5 Ved offensivt å satse på våre alumner som universitetets ambassadører inn mot så vel
offentlig sektor som og det private næringsliv.
H6 Ved å bruke UiBs eierskap aktivt til å øke samarbeidet med Uni Research, CMR og
CMI.Ved å invitere til økt samarbeid med forskningsinstitusjonene UiB har eierskap til og
våre samarbeidspartnere innen helse- og utdanningssektoren, som Helse-Bergen, Hordaland
fylkeskommune og Bergen kommune.

Comment [KB17]: Se høringsuttalelsen

Nytt punkt Ved å tilrettelegge for økt samarbeid innen både utdanning og forskning
med lokale forsknings-, utdannings- og forvaltningsinstitusjoner.

Comment [KB18]: Se høringsuttalelsen

H7 Ved å tilby praksisnære utdanninger utdanne kandidater som møter samfunnets krav til
forskningsbasert kompetanse gjennom praksisnære utdanninger og gjennom å tilby
praksisopphold i studiene i samarbeid med næringsliv, organisasjoner,
forvaltningsinstitusjoner og forskningsinstitutter.
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UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte
samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog i og med omverden.
Innen 2022 skal vi være ledende i Norge på digital formidling.
Dette skal vi oppnå:
I1 Ved å utnytte bredden av forskningen og den forskningsbaserte utdanningen ved UiB og
aktivt formidle våre kandidaters kompetanse ved fullførte studier.
I2 Ved effektiv formidling av UiBs forskningsresultater, innovasjon og kunstnerisk
virksomhet.
I3 Ved at kommunikasjon, formidling og samfunnskontakt blir en naturlig del av alle ansattes
og (mange) studenters virksomhet.
I4 Ved å videreutvikle Bergen Teknologioverføring (BTO) som universitetets instrument i
kommersialisering av nye ideer til beste for enkeltindivider, samfunn og næringsliv-.
Nytt punkt: Ved å samhandle tett med andre aktører i klyngesamarbeid
Nytt punkt: Ved å legge til rette for at våre ansatte og studenter kan delta i offentlig ordskifte
og formidling gjennom et bredt spekter av kanaler og på ulike plattformer
I5 Ved å delta aktivt i skandinavisk, europeisk og internasjonalt samarbeid om større
forskningsinfrastruktur og forskningssentra.
I6 Ved å styrke profilereingen av kunnskapen og kompetansen som finnes ved
Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket slik at denne etterspørres og brukes av
samfunnet.
I7 Ved å profilere UiB og Universitetsmuseet som en viktig møteplass for formidling og
faglig aktivitet, og aktivt bruke Universitetsaulaen til viktige arrangement og konferanser.
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Del 2: Tiltak, virkemidler og ressurser
For å virkeliggjøre våre visjoner, utføre våre oppdrag og nå våre strategiske mål er
følgende virkemidler, forutsetninger og ressurser særlig viktig. De skal i
strategiperioden utvikles i samarbeid med våre enheter, våre eksterne interessenter og
samarbeidspartnere gjennom egne strategier, handlingsplaner, prosjekter og tiltak:
Finansiering for å nå våre mål
En stabil og forutsigbar økonomisk økonoimisituasjon er avgjørende for at strategien skal
lykkes. Samtidig krever etablering av flere ledende forskningsmiljø økte ressurser. Forskning
og utdanning på høyt internasjonalt nivå er avhengig av langsiktige investeringer i form av
oppdatering og tilrettelegging av infrastruktur, så vel som direkte forskningsmidler til lønnsog driftsmidler. Skal UiB nå målet om å holde høy, internasjonal faglig kvalitet må bidragsog oppdragsfinansieringen styrkes. Økning i inntekter fra Forskningsrådet og EU skal gis
særskilt oppmerksomhet. Følgende tiltak prioriteres:








Økt søknadsaktivitet om eksterne midler gjennom utvikling av insentivmodeller og
organisatoriske tilpasninger av administrative støttetjenestene i løpet av perioden.
Samtidig skal vi videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner til Bergens
forskningsstiftelse og motivere til økt søkning til store tematiske programmer.
Arbeide for å øke UiBs nasjonale andel av den statlige grunnfinansieringen, som
resultatkomponenten i forskning og utdanning, nye studieplasser, nye bygg og
nasjonale satsinger.
Arbeide for å påvirke innretningen av Forskningsrådets og EUs utlysninger.
Universitetets interne budsjettfordelingsmodell skal evalueres innen 2016 med sikte på
å utvikle interne fordelingsmekanismer som gir universitetet og fagmiljøene det
nødvendige økonomiske handlingsrom, og som tar høyde for ressursbehov knyttet til
kostnadskrevende undervisning og forskning.
Kontakt med eksterne partnere skal styrkes gjennom egne representasjonskontorer i
utvalgte byer vil bli utredet som mulighet innen 2016.

Lederutvikling
Vår målsetting er at det skal utøves inkluderende ledelse tuftet basert på respekt, dialog,
åpenhet, ærlighet, tillit og etterrettelighet i hele vår virksomheten. UiB har lange tradisjoner i
å få fremutvikle markante faglige ledere som etablerer banebrytendebygger opp sterke
forsknings- og utdanningsmiljøer. Tydelig faglig ledelses vil være et sentralet elementer også
i arbeidet med klyngeetableringer. Følgende tiltak er prioritertprioriteres:



Utvikling av universitetsspesifikke og fagtilpassede programmer for lederutvikling
innen 2017.
Aktiv deltakelse i de nasjonale lederutviklingsprogram og – kurs som tilbys.

En nyskapende og formålstjenlig organisasjon
Våre medarbeidereAnsatte og studenter skal oppleve universitet som et inspirerende og
utviklende sted. Implementering av UiBs strategi krever en velfungerende organisasjon, med
effektiv og fremtidsrettede administrative og tekniske støttetjenester. Målsettingen er å
videreutvikle administrasjonen slik at den både er best mulig tilpasset universitetets
oppgaverne innenfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon, og samtidig som
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organiseringen av tjenestene er tilstrekkelig fleksibele til å kunne tilpasses nye tjenester og
endrede behov. Universitetet skal ha en lønns- og personalpolitikk som bidrar til å nåat vi når
våre strategiske mål og bygger på universitetets kjerneverdier. Dette skal gjøres gjennom
følgende tiltak:



En helhetlig gjennomgang av lønns- og personalpolitikken ved UiB innen 2016.
Organisasjonsutviklingsprosjektet i sentraladministrasjonen skal gjennomføres innen
2016. Prosjektet skal evalueres i 2018.

Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer
Faglige nyvinninger finner gjerne sted i krysningsfelt mellom ulike disipliner, ofte i møter
med de store samfunnsmessige utfordringene. Det er imidlertid strukturelle utfordringer med
å satse tverrfaglig innen universitetets fakultetsstrukturdisiplinstruktur. Dette kommer tydelig
fram i evalueringen av universitetets to tradisjonelle, tverrfaglige hovedsatsinger,
utviklingsforskning og marine forskning. Begge De to evalueringsrapportene konkluderer
begge med at forskningen og utdanningsprogrammene holder høy internasjonal standard og at
enkelte miljøer er i verdensklasse. Samtidig påpekes r panelene at det mangler en overordnet
organisering, og at strukturen har vært kompleks og til dels uoversiktlig. Arbeidet med
organiseringen av tverrfaglighet virksomhet skal følges opp gjennom følgende prioriterte
tiltak:







Bruke fagevalueringene av marin- forskning og utviklingsrelatert forskning til å
utvikle våre faglige tyngdepunkt innen disse områdene for å kunne bidra til å svare på
vår tids store samfunnsutfordringer, slik de er formulert i bl.a. i regjeringens
langtidsplan for forskning og høyere utdanning og i Horisont 2020.
Bruke fagevalueringen av marin og utviklingsforskning reelt og generisk som en
ressurs for å etablere (gode) organisatoriske overbygninger for tverrfaglig forskning
innen 2016.
Videreføre satsingen på marin- og utviklingsforskning, i tillegg til å etablere et nytt
hovedsatsingsområde innen klima- og energiomstilling.
Etablere kunnskapsklynger i hele strategiperioden.
Bruke fagevalueringen av marin og utviklingsforskning reelt og generisk som en
ressurs for å etablere organisatoriske overbygninger for tverrfaglig forskning innen
2016.

KunnskapsKklynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse
Et svært viktig Universitetet i Bergens fremste virkemiddel for å videreutvikle fremragende
forsknings- og utdanningsmiljøer er å etablere kunnskapsklynger. I strategiperioden er
profilen på klyngesatsingen rettet både mot UiBs strategiske satsingsområder og mot
fagområder der vi kan øke vår faglige styrke gjennom institusjonelt samarbeidmot temaene
hav, liv og samfunn. Gjennom å samle vitenskapelige ansatte, studenter og
kunnskapsmedarbeidere fra utdanningsinstitusjonerne, instituttsektoren, samt
kunnskapsintensivt og forskningstungt næringsliv i regionen i spesialtilpassede forsknings- og
utdanningsbygg, ønsker vi å utvikle og konsentrere ressursene og innsatsen mot områder hvor
der vi har særlige forutsetninger for å lykkes internasjonalt. Klyngene gir muligheter til å
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skape fremragende utdanning, grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon bygget på
synergier oppnådd gjennom geografisk nærhet og/eller fysisk samlokalisering mellom ulike
forsknings- og utdanningsaktører. Dette er samtidig områder vi ønsker å ta et utvidet nasjonalt
og internasjonalt ansvar for. Satsingene vil bli fulgt opp med egne prosjektplaner.
Følgende klynger er under planlegging for første del av strategiperioden, 2016-2019:








Klimaklynge: Bergen har verdensledende forskningsmiljøer innen klimaforskning og
universitetet UiB vil utvikle en klimaklynge ved å ruste opp bygget til Geofysisk
institutt. Opprustningen av bygget skal være ferdig i løpet av 2016 og vil gi
enmuliggjør samlokalisering av klimaforskningen ved UiB, Uni Research og andre
relevante miljøer.
Media City Bergen (MCB) har ambisjoner om å skape et internasjonalt ledende miljø
for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet. Et viktig mål er å øke den
faglige samhandlingen mellom medie-, teknologi- og utdannings- og
forskningsmiljøer fra de store medieaktørene i Bergen (- Bergens Tidende,
Bergensavisen, NRK, TV2, Vizrt, medieutdanningen ved Institutt for informasjons- og
medievitenskap og flere av UiBs digitale satsinger). MCB skal være innflyttingsklart i
løpet av 2017.
Science City Bergen (SCB) skal være bli en internasjonalt ledende kunnskapsklynge
for fremtidens energi- og teknologiløsninger gjennom å samle Bergens forsknings-,
utviklings- og utdannings- miljøer samt og teknologimiljøer forskningsintensivt
næringsliv i et nytt signalbygg. Det planlagte EnTekB-bygget skal inneholde moderne
laboratorier, teknologiplattformer og arbeidsplasser med fasiliteter for utdanning,
forskning, formidling, og innovasjon. Prosjektering pågåren har startet og det arbeides
for at SCB bygget skal være stå ferdig i 2019.
En klynge for middelalderforskning med Universitetsmuseet som arena skal bli en
tverrfaglig drivkraft for middelalderhistorie, filologi og middelalderarkeologi i nær
kontakt med regionale institusjoner og med en sterk internasjonal orientering. Klyngen
skal videreutvikle de sterke tradisjonene de humanistiske fagene har innenfor
forskningsbasert undervisning, utvikle kontakten med regionale aktører og, skolen, og
være en pådriver i lokal- og nasjonal kunnskapsformidling. Klyngen skal ha oppstart i
løpet av 2016.

Følgende klynger er under planlegging for andre del av strategiperioden, 2019-2022:
 En kunnskapsklynge for helsefagene skal samle helsefaglige miljøer for forskning,
utdanning, formidling og innovasjon i Bergen og på Vestlandet. Prosjektering vil
starte opp i 2015, og klyngen ferdigstilles innen 2022.
 Bergen marine forskningsklynge ble etablert som et institusjonelt samarbeid i 2008.
UiB arbeider for at UiBs marinbiologiske miljøer, Havforskningsinstituttet,
Veterinærinstituttet, Nofima og andre nasjonale aktører skal samlokalisere forskning,
utdanning, forvaltning og næring på Marineholmen, i umiddelbar nærhet til
Klimaklyngen og Teknologiklyngen.En marin klynge der UiBs marine miljøer,
Havforskningsinstituttet og andre nasjonale aktører skal samlokalisere forskning,
utdanning, forvaltning og næring er under planlegging og vil bli utviklet i løpet av
perioden, og vil bli sett i sammenheng med handlingsplanen for «Havbyen Bergen».
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Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling.
For at våre miljøer skal lykkes må universitetets planer og strategier inneholde klare mål og
prioriteringer for moderne vitenskapelig utstyr, forsknings- og utdanningsfasiliteter,
universitetsbibliotek og Universitetsmuseets forvaltning av vitenskapelige samlinger.
Følgende tiltak skal iverksettes:








Det skal utarbeides en handlingsplan for infrastruktur innen 2016.
Det skal aktivt kartlegges oOmråder der forsknings- og utdanningsinstitusjoner utenfor
universitetet har behov for samme type infrastruktur som UiB skal kartlegges, for med
mål om å inngå avtaler om felles investering og drift av kjernefasiliteter.
Det skal utarbeides en plan for brukervennlig og framtidsrettet tilgjengeliggjøring og
forvaltning av arkiv og samlinger skal utarbeides.
Universitetsmuseets omfattende vitenskapelige samlinger skal videreutvikles.
Universitetsbiblioteket skal utvikles som et fremtidsrettet studie- og
forskningsintegrert bibliotek som sikrer brukertilpassede tjenester, effektiv tilgang til
relevante kunnskapskilder samt synliggjøring av universitetets samlinger og
vitenskapelige produksjon.
HMS-arbeid knyttet til risikofylt arbeids- og studiemiljø, inkludert feltarbeid og
utplasseringer, skal styrkes og systematiseres

En god rekrutteringsarena
For et universitet er menneskene den viktigste ressursen. Arbeidet med å rekruttere de beste
forskerne skal systematiseres ytterligerestyrkes gjennom egne rekrutteringsprosjekter. UiB har
allerede mange fremragende norske og internasjonalesvært dyktige forskere og kompetente
administrativt ansatte. Å få tak i rekruttere gode medarbeidere – både faglige, administrative
og tekniske – vil være avgjørende i strategiperioden. Følgende tiltak prioriteres:








Program for særskilt talentfulle forskere tidlig i karrieren etableres innen 2016
Program for å rekruttere internasjonalt ledende professorer har startet allerede i 2015
og skal utvikles ytterligere i samarbeid med Bergen Forskningsstiftelse etableres innen
2016.
Som et ledd i å øke tilfanget av dyktige og talentfulle medarbeidere vil det arbeides for
å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger gjennom flere typer tiltak,
inkludert åpne og transparente ansettelsesprosesser, kallelser, startpakker og økt bruk
av II-stillinger
Den interne kompetansen og kvalitet i rekrutteringsprosessene styrkes innen 2016.
Tjenestene Tjenester for internasjonal mobilitet skal videreutvikles og styrkes innen
2017.
Det skal Uutarbeides en handlingsplan for kompetanse og karriereutvikling for
teknisk-administrativt ansatte innen 2016.

Synliggjøring av kunnskap
For å lykkes er gGod kommunikasjon med ansatte, studenter, styresmaktermyndigheter,
eksterne samarbeidspartnere og det sivile samfunnet er avgjørende for at UiB skal oppnå sine
mål og ambisjoner. Økende konkurranse om både studenter og forskningsmidler, nasjonalt og
internasjonalt, krever økende satsing på profilering og synliggjøring av fag,
forskningsresultater, læringsmiljø, studentlivet og UiBs rolle og betydning for samfunnet
rundt. Vi vil vise et tydelig samfunnsengasjement og -ansvar gjennom aktiv samhandling og
13
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kommunikasjon med omverden. Universitetsaulaen i Bergen skal være en viktig arena for
formidling av forskning og utdanning ved UiB, og en sentral møteplass mellom
universitetssamfunnet og kultur-, samfunns- og næringsliv. Her skal de store begivenhetene i
universitetssamfunnetved UiB markeres samtidig som omverden inviteres til samarbeid om
samtaler, debatter, kulturarrangementer og konferanser. Følgende tiltak for økt synliggjøring
av vår kunnskap og fagområder skal prioriteres:











Økt satsing på studentrekruttering der særlig elever i videregående skole orienteres om
fagtilbud på et tidlig tidspunkt og satsing på informasjon til studenter gjennom
partnerskapsskoler.
Økt satsing på faglig oppdatering av lærere i grunn- og videregående skole.
Tydelig formidling av våre planerne og strategierne våre, og synliggjøring av hva vi
gjør for å oppnå deminnfri disse.
Synliggjøring nasjonalt og internasjonalt av, profilene profiler bak forskningsresultater
og betydningen av vår faglige virksomhet, nasjonalt og internasjonalt operasjonalisert
gjennom en egen kommunikasjonsstrategi med virkning fra 2016
Særlig satsing på digital formidling i samband medknyttet til etableringen av en
lærings- og formidlingslab ved MCB innen 2017.
Økte innsatsen for utvikling av innovativ forskningsbasert formidling og
kommunikasjon ved Universitetsmuseet.
Realisering av planene for en fremtidsrettet utstilling ved Naturhistorisk museum i en
nyrestaurert museumsbygning.
Kommunikasjon og formidling blir en obligatorisk del av PhD-utdanningen innen
2017.
Utarbeide ny handlingsplan for samarbeid med omverden innen 2017.
Etablering av en egen driftsorganisering for Universitetsaulaen innen 2016.

Digitalisering gir nye muligheter
Digitalisering og bruk av ny teknologi fremmer innovasjon innen både forskning, utdanning,
formidling, forvaltning og administrasjon, og gjør universitets kunnskap tilgjengelig for nye
grupper i samfunnet. Nettbaserte tjenester for god kommunikasjon med publikum, ansatte og
studenter skal utvikles. I tillegg skal digitale arbeidsprosesser med høy grad av
brukervennlighet og tilgjengelighet frigjøre forvaltningsressurser til andre formål ved
universitetetUiB. Målsettingen skal nås gjennom iverksetting av følgende prioriterte tiltak:




En helhetlig digitaliseringsstrategi for UiB utarbeides med virkning fra 2016.
Digitale tilbud innenfor etter- og videreutdanning og fjernundervisning etableres innen
2018.
Det skal gis Ttilbud om heldigitale studieløp og ledende gode digitale løsninger for
undervisning, læring og formidling gjennom DigUiB- prosjektet innen 2018.

Internasjonalt samarbeid - universitetet i verden.
Kunnskap og kompetanse utveksles i økende grad på tvers av landegrenser og bygges opp i
samspill mellom høyere utdanning, forskning og faglig innovasjon. Internasjonalt samarbeid
er preget av økende konkurranse mellom forskere, forskningsgrupper, forskningsinstitusjoner
og andre aktører som driver forskning. Forutsetningen for å lykkes i en skjerpet konkurranse,
er at forskningen har høy kvalitet og at forskningsmiljøene fremstår som attraktive
samarbeidspartnere. Samtidig må universitetet UiB bidra til å løse globale utfordringer og
14
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sørge for kompetansebygging, selv der forskningen ikke har umiddelbar nytteverdi for Norge
UiB eller bidrar til å fremme nasjonale interesser. Følgende tiltak prioriteres:








Tettere relasjoner med utvalgte nettverk, utenlandske læresteder og
forskningsinstitusjoner.
God utnyttelse og eksponering av våre utenlandssentre for studenter og ansatte.
En god språkpolitikk for å kvalifisere studenter og ansatte til et internasjonalt
arbeidsmarked og en global forskningsarena.
Representasjon i viktige byer og ved viktige institusjoner utenlands, inkludert et UiBkontor i Brussel, Tokyo og Shanghai vil bli utredet innen 2016.
Utdanningstilbudet skal få en sterkere internasjonal profil ved at det etableres flere
engelskspråklige kurs og emner innen 2017.
Språkopplæring og egne programmer for internasjonal kompetanse for det
administrative støtteapparatet, som del av handlingsplan for karriere- og
kompetanseutvikling innen 2016.
Tilbud om norskopplæring for utenlandske ansatte som er tilpasset deres
arbeidssituasjon.

Et attraktivt læringsmiljø
For at våre studenter skal få det best mulige utbytte av sine studier og være aktive
bidragsytere til samfunnet er det viktig at alle fakulteter fakultetene har mottaksstrategier som
gir en god start for studentene både faglig og sosialt, herunder egnede studentlokaler. Et
attraktivt læringsmiljø krever også god undervisningskompetanse blant våre vitenskapelig
tilsatte. Læringsmiljøet må ses i sammenheng med satsingen på infrastruktur, der særlig
undervisningsrom og studiearealer av god kvalitet, og som dekker fagspesifikke behov,
prioriteres. For å utvikle læringsmiljøet prioriteres følgende tiltak:







Jevnlig pedagogisk oppdatering av våre lærekrefter med vekt på digital
formidlingskompetanse innen 2017.
Synliggjøring og vektlegging av tilbakemeldingssystemene blant annet gjennom å
fremheve viktigheten av våre læreres og studenters felles deltagelse i fagutviklingen.
Etablering av en mentorordning for alle studenter innen 2019.
Etablering av faglig-sosiale studentlokaler ved alle fakultet i løpet 2018.
Videreføring av program for oppdatering av undervisningsrom og studiearealer
Utarbeide en plan for å sikre studenter tilgang på moderne faglig tilpasset infrastruktur
for trening i praktiske ferdigheter med relevans for yrkesutøvelse.

Evaluering
Universitetet i Bergens ambisjon om å væreer et internasjonalt forskningsuniversitet og
ønsker å være en sentral premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens
samfunn. Dette har betydning for våre strategiske valg på alle plan. Universitetets strategi er
en integrert del av hele universitetets virksomhet. I 2019 vil vi involvere alle ledd i
organisasjonen; studenter, forskere og ansatte i tekniske og administrative stillinger i en
gjennomgang og evaluering av våre virkemidler og tiltak. Formålet er å vurdere strategiens
status og foreta eventuelle justeringer for å kunne virkeliggjøre våre visjoner, utføre våre
oppdrag og nå våre strategiske mål.
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UNI V ERS I T ET ET I B ER GEN
Institutt for biologi

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Referanse

Dato

2015/4771-SOLST

22.05.2015

Høring - utkast til ny strategisk plan for UiB for 2016-2022
Institutt for biologi (BIO) har behandlet utkast til ny strategisk plan for UiB for 2016-2022 på
sirkulasjon i instituttrådet 19-21 mai, og vi har følgende kommentarer:

BIO savner et tydeligere ønske om å fylle Universitetsmuseet med innhold, i denne kritiske
fasen for De naturhistoriske samlinger. BIO ønsker at dette skal fremkomme flere steder i
dokumentet, f.eks. pkt I7 under formidling (s.10), slik: Ved å profilere UiB og
Universitetsmuseet som en viktig møteplass for formidling og faglig aktivitet, og aktivt bruke
Universitetsaulaen til viktige arrangement og konferanser.
Under del 2, avsnitt «Finansiering for å nå være mål» (s. 11), savner BIO en uttalt intensjon
om ikke bare økt søknadsaktivitet, men også økt aktivitet i forhold til å påvirke innretningen
av Forskningsrådets og EUs utlysninger. Dette handler om den vedvarende ubalansen
mellom detaljerte og rettete utlysninger i de tematiske programmene, og behovet for mer
åpne utlysninger der kvalitet og relevans er førende, slik det er påpekt i gjentatte
evalueringer av norsk forskningspolitikk.
Vi foreslår også et nytt kulepunkt under del 2, avsnitt «Synliggjøring av kunnskap»
(s. 15)om dette: fullføre planene for en fremtidsrettet utstilling ved Naturhistorisk museum i
en nyrestaurert museumsbygning.

Vennlig hilsen
Anders Goksøyr
Instituttleder

Solfrid Sture
Fungerende administrasjonssjef

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Institutt for biologi
Telefon 55584400
Telefaks 55584450

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Thormøhlensgate 53 A
Bergen

Saksbehandler
Solfrid Sture
55584607
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U NI V ERSI T ET ET I B ER GEN
Institutt for fysikk og teknologi

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Referanse

Dato

2015/4771-GRE

22.05.2015

Høringssvar fra IFT - Utkast til ny strategisk plan for UiB for 2016 2022
Utkast til ny strategisk plan for UiB for 2016 – 2022 ble diskutert i instituttrådet 19. 05.2015.
Rådet ved IFT gav gjennomgående positive reaksjoner på utkastet. Spesielt var man
fornøyd med at grunnforskningen ser ut til å være godt ivaretatt, rådet er også er positiv til
den tydelige satsningen på forskningsklynger. Vi slutter oss også til satsningen på digital
undervisning, og håper at dette punktet blir fulgt opp på de ulike fakulteter og institutt. Det vil
selvsagt på en del områder være mer krevende å få gjennomført slike tiltak innen fagfelt som
krever matematisk notasjon og grafisk fremstilling enn innen andre fagfelt som har en
enklere inngang til den digitale verden.
Ved IFT er man også glade for satsning på eksternfinansiering og innovasjon. I denne
sammenhengen håper vi at det i den nye gjennomgangen av budsjettfordelingsmodellen gås
tilbake til en modell hvor instituttene har et sterkere insentiv for å skaffe slike midler.

Vennlig hilsen
Øyvind Frette
instituttleder

Grete Kvamme Ersland
administrasjonssjef

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Institutt for fysikk og teknologi
Telefon 55582806
Telefaks 55589440
post@mnfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Allegt. 55
Bergen

Saksbehandler
Grete Kvamme Ersland
55582759
side 1 av 1
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U NI V ERSI T ET ET I B ER GEN
Kjemisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Referanse

Dato

2015/4771-KRIFA

22.05.2015

Høringssvar til utkast til strategisk plan for UiB 2016-2022 fra
Kjemisk institutt
Strategiutkastet har vært sendt ut til alle på instituttet, diskutert i forskningsledergruppen
samt vært oppe i instituttrådet 22/5-2015 der følgende kommentarer til strategidokumentet
ble vedtatt.
UiBs nye strategiplan framstår ambisiøs og kanskje noe urealistisk, men samtidig er det
viktig å sette seg høye mål i en overordnet strategi for hele UiB.
Noen kommentarer når det gjelder tiltak:
Del 2:
Finansiering for å nå våre mål
Vi imøteser en gjennomgang av UiBs interne budsjettfordelingsmodell. I denne sammenheng
vil vi påpeke at dagens budsjettmodell ikke tar innover seg kostnadene for både utdanning
og forskning innen eksperimentelle fag, og også minne om uttalelser fra KD om at det ikke er
meningen å videreføre KDs budsjettmodell direkte lokalt, men at institusjonens styre har
ansvar for hvordan midlene fordeles ved egen institusjon.
Infrastruktur
Det er svært positivt at det fokuseres på moderne vitenskapelig utstyr og forsknings- og
utdanningsfasiliteter. I denne sammenheng vil vi påpeke at for Kjemisk institutt som har stor
eksperimentell aktivitet, er trygge arbeidsplasser for studenter og ansatte på laboratoriene et
ufravikelig krav. I denne sammenheng kunne vi ønske at fokus på HMS var tydeligere uttrykt
under tiltakene.
Internasjonalt samarbeid
Forslaget om representasjon, herunder UiB-kontor i Brussel, Tokyo og Shanghai synes noe
vel ambisiøst. Et Brusselkontor kan vi se betydningen av i forhold til at UiB skal øke sin evne
til å hente inn mer EU-midler, men motivasjonen for de andre kontorene er for oss mer uklar.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Kjemisk institutt
Telefon 55583444
Telefaks 55589490
post@kj.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse

Saksbehandler
Kristin Sofie Farkas

Bergen
side 1 av 2
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Et attraktivt læringsmiljø
Det foreslås å innføre en mentorordning for alle studenter. Slike ordninger har tidligere vært
prøvd ut ved MN-fakultetet uten at det framstod som noen stor suksess. Vi stiller oss derfor
noe tvilende til mentorordningen der vitenskapelig ansatte skal være mentorer, men tror at
dersom eldre studenter tok på seg denne oppgaven ville det kunne fungere bedre. Da vil det
være lettere for de nye studentene å ta opp/ diskutere problemstillinger og eldre studenter vil
være gode rådgivere både når det gjelder selve utdanningen, men også på det sosiale plan
som også har betydning for trivsel og gjennomføring av studiene.

Vennlig hilsen
Anne Marit Blokhus
instituttleder

Kristin Sofie Farkas
administrasjonssjef
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U NI V ERSI T ET ET I B ER GEN
Matematiskinstitutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Referanse

Dato

2015/4771-MARNI

26.05.2015

Høring - Utkast til ny strategisk plan for UiB for 2016-2022
Instituttrådet ved Matematisk institutt behandlet saken i møte 22.05.2015.
Rådet vedtok følgende uttalelse:
Instituttrådet finner at utkastet er godt strukturert, har mange gode formuleringer og tydelige
og konkrete mål, og at det således vil være et godt styringsdokument.

Vennlig hilsen
Sigmund Selberg
instituttleder

Marie Skorpa Nilsen
administrasjonssjef

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Matematisk institutt
Telefon 55582838
Telefaks 55589672
post@math.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Allég. 41, Realfagbygget
Bergen

Saksbehandler
Marie Skorpa Nilsen
55582862
side 1 av 1
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UNI V ERSI T ET ET I B ER GEN
Molekylærbiologiskinstitutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Referanse

Dato

2015/4771-ANDGR

21.05.2015

Høringsinnspill til Strategiplan for UiB 2016-2022 fra
Molekylærbiologisk institutt
InstituttrådetvedMolekylærbiologiskinstitutt behandletutkastettil «Strategiplanfor UiB 20162022»,i møtet13. mai 2015.
Instituttrådetsynesat utkastettil strategiplanharengodstrukturog er godtskrevetog slutter segtil
utkastetmedfølgendeforslagog kommentarer:
Til deandrestrategiskehovedmålog kapittel G: “UiB skalbli Norgesmestattraktivestudiested.Innen
2022skalbachelor- og masterstudenter
vedUiB ha engjennomføringsgradpå 70 %.” bemerker
Instituttrådetfølgende:
Det er megetstorforskjell påbachelor- og masterstudiene
vedUiB og vi menerat deter både
urealistiskog uønsketå sette70%gjennomføringsgrad
for beggetyperprogram.
For masterprogrammene
foreslårvi enhøyeregjennomføringsgrad
(minst80%)gjernei tråd
meddetprisbelønnede(NOKUT, 2007)oppleggetsomrealfagsstudiene
vedUiB, UiO, UiT
og NTNU harhatti snart10 år.
For bachelorstudiene
menervi at UiBs strategimåta høydefor at bachelorstudentene
er en
megetheterogengruppehvor mangehar behovfor tid til å finne ut hviket studieløpog –
programdeønskersatsepå. Det er derforbådeklokt og ønskeligat deter rom for at
bachelorstudenter
kanavbryteog skrifte programtidlig i studiet.Målet for fullføringsgraden
børderforgjenspeiledetteog settestil f.eks.50%.
Vi føyerhertil at detteogsåmåkommuniserestydelig i kjølvannetav ministerRøeIsaksens
utspill til sakeni mai 2015.
Instituttrådetforeslårderforfølgendeendringtil dettepunktet:
“UiB skalbli Norgesmestattraktivestudiested.Innen2022skalUiB studenteneha en
fullføringsgradpå 50%for bachelorgradog 80%for mastergrad”

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Molekylærbiologisk institutt
Telefon 55584500
Telefaks
post@mbi.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
HIB - Thormøhlensgt. 55
Bergen

Saksbehandler
Andrea Grimnes
55584524
side 1 av 2
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I punkt C5 i kapittelet “Vi utdanner”, står det at UiB skal rekruttere og utvikle gode undervisere. Det
er imidlertid ikke åpenbart hva som er en god underviser og hvordan de best rekrutteres. Menes det for
eksempel at rekruttering av vitenskapelig ansatte til sterke og solide fagmiljø er tilstrekkelig til å
rekruttere de beste undervisere (jamfør punkt G1)? Instituttrådet savner også en avklaring på hva UiB
mener med «forskningsbasert utdanning».

Vennlig hilsen
Instituttleder
Rein Aasland

Andrea Grimnes
administrasjonssjef
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From: Petter Erling Bjørstad (Petter.Bjorstad@ii.uib.no) <Petter.Bjorstad@ii.uib.no>
Sent: 13. mai 2015 08:28
To: Kristin Bakken
Cc: petter@ii.uib.no; Eli Ertresvaag; Mari Garaas Løchen
Subject:
Høring - MN strategi.
Hei Kristin,
Her er høringssvar fra Institutt for informatikk.
Institutt for informatikk behandlet fakultetets utkast til strategi på
sitt rådsmøte 12/5 - 2015. I samme møte ble også utkast/innspill til
IKT startegi, energistrategi og UiBs utkast til strategi behandlet.
Instituttrådet uttaler:
[.......]
4) Hva gjelder UiBs utkast til strategi, så er hovedmålene mer konkrete
og iallefall tildels etterprøvbare. Målene er svært ambisiøse,
og antagelig ikke realistiske, spesielt gjelder dette hovedmål
nummer 2, "UiB skal bli Norges mest attraktive studiested."
For UiB gjelder det også at man vil (kanskje for mange?) gode ting
samtidig, men Rådet har forståelse for at dette er vanskelig
å unngå i et dokument på dette nivået.
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Høringsuttalelser fra GFI på
Utkast til strategisk plan for UiB 2016-2022
General comments
 The strategies outlined were generally welcomed and supported, specifically the marine focus,
the weight on research and educational collaboration between institutes and faculties,
internationalization and quality in education and the generally high ambition level (although
one might have to tone down the world leading a bit, it gets too much overall) and we believe
this is a good piece of work.
 It is important to communicate the key elements of the strategy to all university members, to be
successful with the communication keep the documents concise and short.
 We suggest to make the document available in English already in the draft phase in order not to
exclude anyone. Especially as one of the goals is to recruit international talents they should be
included from the beginning (even before they have had chance to learn Norwegian).
+ Overall open to many aspects and disciplines, inclusive.
- There is a danger that the focus on marine matters is too heavy. In this case it could distract and
hamper (climate system is more than only ocean).
Specific comments 1
Page 12:
+ Cross disciplinarity is fine (paragraph) Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer
- But: 1. The focus on only use evaluations of marine research is too short-sighted. Atmosphere and
land biosphere must be included to meet societies demand for solutions of grand challenges (land
use, urbanisation, energy decarbonisation). 2. A new element of UiB research must be
transdisciplinary research (engaging stakeholders beyond research, also from governments, lay
people/folk flest, experts, employees in industry, artists, etc.), which is more than crossdisciplinary
research.
See:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transdisciplinarity
Page 13:
Klimaklynge: … Bergen har verdensledende forskningsmiljøer innen klimaforskning og universitetet vil
utvikle en klimaklynge ved å ruste opp bygget til Geofysisk institutt.
Fine, but Bergen has to realise that with their too strong focus on marine climate they may soon loose
out against Oslo who are very active to extend their expertise and personell on ALL climate
components as well as Earth system reservoirs. UiB have to leave their routines and also explore new
things – otherwise danger.
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Page 14:
Planning of:
En marin klynge der UiBs marine miljøer, Havforskningsinstituttet og andre nasjonale aktører skal
samlokalisere forskning, utdanning, forvaltning og næring er under planlegging og vil bli utviklet i
løpet av perioden, og vil bli sett i sammenheng med handlingsplanen for «Havbyen Bergen».
There could be danger for unnecessary competition to and too difficult interoperability with the
klimaklynge. In the end one may need to coordinate the klynges…
Specific comments 2
A1 Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet som skal være en viktig
premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens samfunn.
NYTT KULEPUNKT De seks fakultetene og Universitetsmuseet representerer våre viktigste
kunnskapsarenaer. Vår virksomhet er tuftet på kjerneverdiene akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet
forskning; kritisk refleksjon, åpenhet og dialog. Vårt oppdrag er å bidra til fremragende forskning,
utdanning, formidling og innovasjon.
A5 og en rekke steder: det blir for ”pinglete” og kretsmesteraktig, f.eks. ”betydning globalt”, ”tydelig
rolle nasjonalt” (se også B4, C3 under, D3 ”en av nasjonens fremste”, F7 ”et av Nordens fremste”,
osv.)
s.9, tittel for del H blir litt meningsløst (bingo).
s.11, ”Finansiering…”: trengs det ”økt søknadsaktivitet”? Mulig der det er liten eller ingen aktivitet i
dag. Vi andre kan vel med fordel være mindre aktive, men med økt gjennomslag!
s.11, siste kulepunkt: virker umotivert, spesielt med avslutningen ”som tilbys”
s.12, ”Klynger for…”: ”klynge” er et dårlig ord (jmf. ”klyngespill”!), bruk ”senter” eller liknende!
Kjønnsbalanse: dette er tilsynelatende totalt fraværende i utkastet; kunne f.eks. gjøres strategisk
gjennom kallelse av kvinnelige professorer
s.17, Evaluering ”… ambisjon om være et internasjonalt forskningsuniversitet”: dette er pinglete til det
selvutslettende. Sistnevnte er UiB per definisjon, en ambisjon kunne med fordel være litt mer, ja,
ambisiøs..
Plukk:
A2: ”kunnskapsbryting” er ikke et ord på norsk (du får to treff på Google, gjett hvor…)
C1 Med et bredt spekter av utdanningsprogrammer utdanner vi kandidater som er rustet for å kunne
skape et samfunn basert på kunnskap, kompetanse og demokratiske verdier.
C3 UViB utdanner fremtidens problemløsere. UiB Vi skal utdanne kandidater som skal være med å
forme Norge og verden i dag og i fremtiden. Nye utfordringer krever sammensatte løsninger og
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perspektiver fra ulike fag. Vi skal tilby studiemuligheter som går på tvers av fag og fakulteter. Vi
utdanner fremtidens problemløsere.
”Dette skal vi oppnå: Ved”, s7–10: skal ikke være kolon (ei heller stor V i ”Ved).
F7: det plutselige nordiske perspektivet synes umotivert?
s.11, ”Finansiering…”: hva er ”utvalgte byer”, og hva er det strategiske kriteriet for utvelgelsen?
s.13, ”Science City Bergen (SCB)”: omtales som ”bygget”. Menes det da EnTek-bygget?
s.16, siste kulepunkt: er det åpenbart at hvis en skal velge tre byer (og hvorfor tre?), så åpner en kontor
i Brussel, Tokyo og Shanghai?
Specific comments 3
 Page 2, “Vår virksomhet er tuftet på kjerneverdiene akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet
forskning; kritisk refleksjon, åpenhet og dialog.” This is very important statement and deserves
an own bullet point.
 Page 7, F1 we acknowledge that breadth is important for a university like UiB (which we do not
question), however, it is perhaps not the first strategy for developing towards excellence- We
suggest to reformulate.
 Page 7, F3 is perhaps a goal in itself or somewhere motivated, but it remains unclear why these
specific themes are the way towards the goal of “fagmiljøer i verdensklasse”. In contrast, focus
on themes only in the frame of ocean, life and society reaching the goal of getting world leading
research environments is hindered.
 We support strongly the formulated strategy to open up for, encourage and promote the
development of research collaborations across institutes and faculty borders.
 Page 14, what is a good language policy?
 Page 14, what are the important cities (apart from the 3) and why? Is UiB really planning to
have offices in many different cities?
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a1
Nytt punkt

a2
a3
a5
b3

b4

"Vårt oppdrag er å bidra til fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon." flyttes fra "Nytt punkt" til å komme etter "…..morgendagens samfunn."
"De seks fakultetene og Universitetsmuseet representerer vår viktigste kunnskapsarenaer." slettes.
Sett inn koma etter"….frihet"
Slett "og" etter "…frihet"
Komma i stedet for semikolon etter forskning
Slette "Vårt oppdrag er å bidra til fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon." (er flyttet til A1).

"kunnskapsbryting" er et ord som ikke eksisterer. Google gir to treff på dette ordet. Begge treffene er til UiB‐dokumenter. Kanskje «meningsbryting og
kunnskapsformidling» dekker det en vil ha fram her?
Bytte ut "problemer" med "utfordringer" ‐ utfordringer er bedre beskrivelse også når det gjelder vitenskapen.
"kunnskapsregionen Vestlandet" byttes ut med "vestlandsregionen"
Flytte "Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig fordypning, mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser." til etter "….samfunnet
står overfor."
Sette inn ", skape ny innsikt" etter "…..utvikle nye metoder"
Sette inn nytt punkt: "UiB tar et spesielt ansvar for forskning og utdanning innen våre strategiske satsingsområder. Disse er marin, globale samfunnsutfordringer, klima
og energiomstilling." (Se høringsuttalelsen)
Bytte ut "ledende" med "sentral"
Bytte ut "for" med "i"

Det er ikke innlysende hva som menes med «komplette». Mener man hele verdikjeden fra grunnforskning til anvendelse? Eller mener man at vi alle områder
skal dekkes? Kanskje bruke «sterke» i stedet?
b5

b6
"Vi utdanner"
c1

"tiltrekke oss" i stedet for "samle"
Slette "talentene blant"
"Forskerne" og "studentene" i stedet for "forskere" og "studenter
Komma etter "fagmiljøer"
Her blir det en smaksak om man skal innlede hvert punkt med «UiB» eller «Vi» ‐ men det bør i størst mulig grad gjøres gjennomført.
"Gjennom" i stedet for "Med"

c2

Flytte "Vi vektlegger kunnskap, kritisk refleksjon, utøvende ferdigheter og personlig utvikling." til begynnelsen av avsnittet og bytte ut "Vi" med "UiB".
"UiB" i stedet for "Vi".
Slette "sine".
"Studentene" i stedet for "studenter"
Slette "fremragende"
Sette inn "av høy kvalitet" etter "forskningsbasert utdanning".
Rette til "via master‐ og doktorgrad"
Slette "Vi vektlegger kunnskap, kritisk refleksjon, utøvende ferdigheter og personlig utvikling." fra siste del av c2.

c3
c4
c5
d3
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d4
d6
e2
e3
Overskrift "f"
f1

"UiB utdanner fremtidens problemløsere." Denne setningen flyttes fra slutten av c3 til begynnelsen og "Vi" byttes ute med "UiB".
I neste setning byttes "UiB" ut med "Vi" og "være med å" slettes.
"Vi" byttes ut med "UiB", "vår" byttes ut med "den" og "virksomhet" byttes ut med "virksomheten".
"Vi" byttes ut med "UiB", "nye," slettes og "samfunnsrelevans" settes inn etter "…..forskningsinnsikt,"
"av nasjonens fremste" byttes ut med "sterk og synlig" og "utdanningspolitiske aktører." byttes ut med "utdanningspolitisk aktør."
", i god dialog med aktørene i universitets‐ og høyskolesektoren" slettes.
"Vi" erstattes med "UiB".
"Vi" erstattes med "UiB".
"Vi" erstattes med "UiB" og "kunnskapen vår og gjennom" erstattes med "kunnskap og gjennom….".
"Vi" erstattes med "UiB" og "av" erstattes av "rundt"
"flere med høy" erstattes med "flere av høy"
"Ved" ‐ Uten vår presisering om økt kvalitet, er det vanskelig å se koblingen opp mot det strategiske målet om å bygge miljøer i verdensklasse.
"ha" erstattes med " vektlegge økt kvalitet i"
"Dette er en forutsetning for at universitetet kan bidra til fornying av grunnforskningen og gi svar på samfunnets utfordringer." slettes. Kommentar: Ingen av de andre
punktene er argumenterende, og poengene i denne setningen er godt dekket inn av «Kunnskap som former samfunnet» (A‐punktene).

Nytt punkt (etter f2)
f3
f4

"temaene hav, liv og samfunn" erstattes med "UiBs strategiske satsingsområder."
"ivareta eierrollen" erstattes med "utøve et strategisk eierskap" og "på en tydelig måte" slettes.

f5
f6

Slette "faglig"

f7
Overskrift "g"
g1

g2
g4
g7

g8
Nytt punkt etter g8
Overskrift "h"
h3
h5

h6
Nytt punkt etter h6
h7

Ved å koble utdanning tett inn mot de fremragende forskningsmiljøene vil vi fremme faglig utvikling og utdanne kandidater som fyller forskningens og samfunnets behov. (Se høringsuttalelsen)

"innenfor UiBs strategiske satsningsområder, samt å utvikle klynger som en generell modell for økt kvalitet gjennom samarbeid." legges til etter
"kunnskapsklynger". Kommentar: Vi foreslår et tillegg på slutten av setningen for å tydeliggjøre klyngesatsing som et strategisk virkemiddel for Ui

"et fremragende forsknings‐ og læringsbibliotek, i samarbeid med de andre ledende norske og nordiske universitetene" erstatter "å bli et av Nordens fremste fag‐ og
forskningsbibliotek". Kommentar: Bibliotekstjenester er ikke en arena der vi trenger å konkurrere, men der vi først og fremst blir gode gjennom samarbeid om felles
løsninger. Kvaliteten på bibliotektjenestene fremover handler i meget stor grad om velfungerende IKT‐løsninger.
Forslag til ny overskrift: "UiB skal bli Norges mest attraktive studiested. Innen 2022 skal gjennomføringsgraden på bachelorprogrammene ha økt. På mastergrad skal den
ha økt til 80 % Kommentar: Se høringsuttalelsen (og ps: det er på programmer en har en gjennomføringsgrad)
Slette "og solide"
Sette inn "forsknings‐ og" foran "utdanningsinstitusjonene i byen." Kommentar: Vi mener at de andre forskningsinstitusjonene i byen også er viktige. De er f.eks. avtake
av mange av våre kandidater, ikke minst etter dr.grad, i tillegg til at de deltar aktivt i utdanningen av UiBs kandidater gjennom veiledning og forskningsprosjekt.
Slette "som byuniversitet"
Sette inn "god" etter "sikre"
Sette inn "gode" før "faglige".
Erstatte "satse på" med "arbeide for". Kommentar: Vi stusser litt på hvorfor det er satt et relativt prosentmål basert på dagens situasjon for innreisende studenter, i
kontrast med et absolutt mål på utreisende studenter. Alternativt kunne man vurdert å holdt fast ved 40% utreisende og så tilstrebe balanse mellom antall utreisende og
innreisende studenter.
Ved å legge til rette for at flere studenter får mulighet til å ha praksisopphold i næringsliv, forvaltning og forskning som en del av utdanningen. Kommentar: Se
høringsuttalelsen
Erstatte "ved å styrke vårt arbeid for" med "som har styrket sine"
Erstatte "øke satsingen på og profileringen av" med "styrke og profilere"
Slette "så vel"
Erstatte "som" med "og"
Slette "det" og skrive "privat" i stedet for "private"
Slette "Ved å invitere til økt samarbeid med forskningsinstitusjonene UiB har eierskap til og våre samarbeidspartnere innen helse‐ og utdanningssektoren, som Helse‐
Bergen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune." og erstatte det med "Ved å bruke UiBs eierskap aktivt til å øke samarbeidet med Uni Research, CMR og CMI."
Kommentar: Se høringsuttalelsen

"Ved å tilrettelegge for økt samarbeid innen både utdanning og forskning med lokale forsknings-, utdannings- og forvaltningsinstitusjoner." Kommentar: Se høringsuttalelsen
Erstatte "tilby praksisnære utdanninger" med "utdanne kandidater".

i1
i3
i4
Nytt punkt etter i4
Nytt punkt
i5
i6
i7
Del 2

Sette inn "gjennom praksisnære utdanninger og gjennom å tilby praksisopphold i studiene i samarbeid med næringsliv, organisasjoner, forvaltningsinstitusjoner og
forskningsinstitutter" etter "kompetanse….".
Slette "den forskningsbaserte"
Sette inn "og (mange) studenters" etter "ansattes"
Slette "til beste for enkeltindivider, samfunn og næringsliv‐"

Ved å samhandle tett med andre aktører i klyngesamarbeid
Ved å legge til rette for at våre ansatte og studenter kan delta i offentlig ordskifte og formidling gjennom et bredt spekter av kanaler og på ulike plattformer
Slette "skandinavisk, europeisk og"
Omformulere setningen: "Ved å styrke profileringen av kunnskapen og kompetansen som finnes ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket."
Sette inn "og Universitetsmuseet" etter "UiB"
"strategiperioden utvikles i samarbeid med våre". Slette "våre enheter".
"En stabil og forutsigbar økonomi er avgjørende for at strategien skal lykkes." Slette "økonomisk situasjon".
"Forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå er avhengig av langsiktige investeringer i infrastruktur, så vel som lønns‐ og driftsmidler." Sette inn "og utdanning"
etter "forskning" og "høyt" etter "på". Slette "form av oppdatering og tilrettelegging av" og "direkte forskningsmidler til". Rette til "lønns‐ og driftsmidler."
Sette inn to kulepunkt etter "…."tematiske programmer.": • Arbeide for å øke UiBs nasjonale andel av den statlige grunnfinansieringen, som resultatkomponenten i
forskning og utdanning, nye studieplasser, nye bygg og nasjonale satsinger.
• Arbeide for å påvirke innretningen av Forskningsrådets og EUs utlysninger.
Sette inn ", og som tar høyde for ressursbehov knyttet til kostnadskrevende undervisning og forskning" etter "økonomisk handlingsrom".
Forslag til omformulering: "• Kontakt med eksterne partnere gjennom egne representasjonskontorer i utvalgte byer vil bli utredet som mulighet innen 2016."

Lederutvikling ‐ forslag til
omformuleringer

Vår målsetting er at det skal utøves inkluderende ledelse basert på respekt, dialog, åpenhet, ærlighet, tillit og etterrettelighet i hele virksomheten.
UiB har lange tradisjoner i å utvikle markante faglige ledere som bygger opp sterke forsknings- og utdanningsmiljøer.
Tydelig faglig ledelse vil være et sentralt element også i arbeidet med klyngeetableringer. Følgende tiltak prioriteres:
 Utvikling av tilpassede programmer for lederutvikling innen 2017
 Aktiv deltakelse i nasjonale lederutviklingsprogram og – kurs
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En nyskapende og
formålstjenlig organisasjon Ansatte og studenter skal oppleve universitetet som inspirerende og utviklende.
Implementering av UiBs strategi krever en velfungerende organisasjon, med effektiv og fremtidsrettede administrative og tekniske støttetjenester.
Målsettingen er å videreutvikle administrasjonen slik at den er best mulig tilpasset oppgavene innen forskning, utdanning, formidling og innovasjon, og
tilstrekkelig fleksibel til å kunne tilpasses nye tjenester og behov.
Universitetet skal ha en lønns- og personalpolitikk som bidrar til at vi når våre strategiske mål.
Tverrfaglighet for å møte
Faglige nyvinninger finner gjerne sted i krysningsfelt mellom ulike disipliner.
samfunnets utfordringer
Det er imidlertid strukturelle utfordringer med å satse tverrfaglig innen universitetets disiplinstruktur.
Dette kommer tydelig fram i evalueringen av universitetets to tradisjonelle, tverrfaglige hovedsatsinger, utviklingsforskning og marin forskning
Begge evalueringsrapportene konkluderer med at forskningen og utdanningsprogrammene holder høy internasjonal standard og at enkelte miljøer er i verdensklasse.
Samtidig påpekes at det mangler overordnet organisering, og at strukturen har vært kompleks og til dels uoversiktlig.

Flytte kulepunkt lengre opp

Overskrift

Arbeid med organisering av tverrfaglighet virksomhet skal følges opp gjennom følgende prioriterte tiltak:
 Bruke evalueringene av marin- og utviklingsrelatert forskning til å utvikle våre faglige tyngdepunkt innen disse områdene for å bidra til vår tids
store samfunnsutfordringer, slik de er formulert i bl.a. i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning og i Horisont 2020
 Bruke evalueringen av marin og utviklingsforskning for å etablere (gode) organisatoriske overbygninger for tverrfaglig forskning innen 201
 Videreføre satsingen på marin- og utviklingsforskning, i tillegg til å etablere et nytt hovedsatsingsområde innen klima og energiomstilling
 Etablere kunnskapsklynger.
Kunnskapsklynger

Et svært viktig virkemiddel for å videreutvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer er å etablere kunnskapsklynger.
I strategiperioden er profilen på klyngesatsingen rettet både mot UiBs strategiske satsingsområder og mot fagområder der vi kan øke vår faglige styrke gjennom
institusjonelt samarbeid.

Gjennom å samle studenter og kunnskapsmedarbeidere fra utdanningsinstitusjoner, instituttsektor, samt kunnskapsintensivt og forskningstungt næringsliv i
regionen i spesialtilpassede forsknings- og utdanningsbygg, ønsker vi å utvikle og konsentrere ressursene og innsatsen mot områder der vi har særlige
forutsetninger for å lykkes internasjonalt.
Klyngene gir muligheter til å skape fremragende utdanning, grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon bygget på synergier oppnådd gjennom
geografisk nærhet og/eller fysisk samlokalisering.
Dette er samtidig områder vi ønsker å ta et utvidet nasjonalt og internasjonalt ansvar for.Kommentar: Noe løsrevet setning/poeng. Bør reformuleres eller plasseres et annet sted.
 • Klimaklynge: Bergen har verdensledende forskningsmiljøer innen klimaforskning og UiB vil utvikle en klimaklynge ved å ruste opp bygget til
Geofysisk institutt. Opprustningen skal være ferdig i løpet av 2016 og muliggjør samlokalisering av klimaforskningen ved UiB, Uni Research og
andre relevante miljøer.
 Media City Bergen (MCB) har ambisjoner om å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.
Et viktig mål er å øke samhandlingen mellom medie-, teknologi- og utdannings- og forskningsmiljøer i Bergen ( Bergens Tidende, Bergensavisen,
NRK, TV2, Vizrt, medieutdanningen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og flere av UiBs digitale satsinger). MCB skal være
innflyttingsklart i løpet av 2017.
 Science City Bergen (SCB) skal bli en internasjonalt ledende kunnskapsklynge for fremtidens energi- og teknologiløsninger gjennom å samle
forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer samt forskningsintensivt næringsliv i et nytt signalbygg. Det planlagte EnTek-bygget skal inneholde
moderne laboratorier, teknologiplattformer og arbeidsplasser med fasiliteter for utdanning, forskning, formidling, og innovasjon. Prosjektering pågår
og det arbeides for at bygget skal stå ferdig i 2019
 En klynge for middelalderforskning med Universitetsmuseet som arenaskal bli en tverrfaglig drivkraft for middelalderhistorie, filologi og
middelalderarkeologi i nær kontakt med regionale institusjoner og med en sterk internasjonal orientering.Klyngen skal videreutvikle de sterke tradisjonene de
humanistiske fagene har innen forskningsbasert undervisning, utvikle kontakten med regionale aktører og skolen, og være en pådriver i lokal- og nasjonal
kunnskapsformidling. Klyngen skal ha oppstart i løpet av 2016. Kommentar: Hva menes med arena?
 Bergen marine forskningsklynge ble etablert som et institusjonelt samarbeid i 2008. UiB arbeider for at UiBs marinbiologiske miljøer,
Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nofima og andre nasjonale aktører skal samlokalisere forskning, utdanning, forvaltning og næring på
Marineholmen, i umiddelbar nærhet til Klimaklyngen og Teknologiklyngen.Kommentar: Slett "En marin klynge....."
Infrastruktur for
banebrytende forskning,
utdanning og formidling.

 Områder der forsknings- og utdanningsinstitusjoner utenfor universitetet har behov for samme type infrastruktur som UiB skal kartlegges, med
mål om å inngå avtaler om felles investering og drift av kjernefasiliteter.


Det skal utarbeides en plan for brukervennlig og framtidsrettet tilgjengeliggjøring og forvaltning av arkiv og samlinge

 Universitetsbiblioteket skal utvikles som et fremtidsrettet studie- og forskningsintegrert bibliotek som sikrer brukertilpassede tjenester, effektiv
tilgang til kunnskapskilder samt synliggjøring av universitetets samlinger og vitenskapelige produksjon
 HMS-arbeid knyttet til risikofylt arbeids- og studiemiljø, inkludert feltarbeid og utplasseringer, skal styrkes og systematiseresKommentar: Nytt kulepunkt etter det forrige
En god rekrutteringsarena

Arbeidet med å rekruttere de beste forskerne skal styrkes gjennom egne rekrutteringsprosjekter.
UiB har allerede mange svært dyktige ansatte.
Å få tak i rekruttere gode medarbeidere – både faglige, administrative og tekniske – vil være avgjørende i strategiperioden.

 Program for å rekruttere internasjonalt ledende professorer har startet og skal utvikles ytterligere i samarbeid med Bergen Forskningsstiftelse innen
2016.
 Som et ledd i å øke tilfanget av dyktige og talentfulle medarbeidere vil det arbeides for å bedre kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger
gjennom flere typer tiltak, inkludert åpne og transparente ansettelsesprosesser, kallelser, startpakker og økt bruk av II-stillinger.Kommentar: Nytt
kulepunkt etter det som slutter med 2016.
• Den interne kompetansen og kvalitet i rekrutteringsprosessene styrkes innen 2016.




Tjenester for internasjonal mobilitet skal videreutvikles og styrkes innen 2017
Det skal utarbeides en handlingsplan for kompetanse og karriereutvikling for teknisk-administrativt ansatte innen 2016

God kommunikasjon med ansatte, studenter, myndigheter, eksterne samarbeidspartnere og det sivile samfunnet er avgjørende for at UiB skal oppnå sine mål og
Synliggjøring av kunnskap
ambisjoner.

Økende konkurranse om både studenter og forskningsmidler, nasjonalt og internasjonalt, krever økende satsing på profilering og synliggjøring av fag,
forskningsresultater, læringsmiljø, studentlivet og UiBs rolle og betydning for samfunnet.
Vi vil vise samfunnsengasjement og -ansvar gjennom aktiv samhandling og kommunikasjon med omverden
Universitetsaulaen skal være en viktig arena for formidling av forskning og utdanning ved UiB, og en sentral møteplass mellom universitetssamfunnet og
kultur-, samfunns- og næringsliv.
Her skal de store begivenhetene ved UiB markeres samtidig som omverden inviteres til samarbeid om, debatter, kulturarrangementer og konferanser
Følgende tiltak for økt synliggjøring av vår kunnskap og fagområder skal prioriteres:
 Tydelig formidling av våre planer og strategier, og synliggjøring av hva vi gjør for å innfri disse
 Synliggjøring nasjonalt og internasjonalt av profiler bak forskningsresultater og betydningen av vår faglige virksomhet, operasjonalisert gjennom en
kommunikasjonsstrategi fra 2016 Kommentar: Ta med synliggjøring av student og alumnusprofiler også?
 Særlig satsing på digital formidling knyttet til etablering av en lærings- og formidlingslab ved MCB innen 2017
 Økt innsats for utvikling av innovativ forskningsbasert formidling og kommunikasjon ved Universitetsmuseet
 Realisering av planene for en fremtidsrettet utstilling ved Naturhistorisk museum i en nyrestaurert museumsbygningKommentar: Nytt kulepunkt etter det som slutter med "Universitetsmuseet"
• Etablering av en egen driftsorganisering for Universitetsaulaen innen 2016.Kommentar: Dette er vel mer en administrativ sak. Unødvendig punkt?
Digitalisering gir nye muligheterI tillegg skal digitale arbeidsprosesser med høy grad av brukervennlighet og tilgjengelighet frigjøre forvaltningsressurser til andre formål ved UiB.
"forvaltnings ressurser" Kommentar: Menes administrative ressurser?

 Digitale tilbud innen etter- og videreutdanning og fjernundervisning etableres innen 2018
 Det skal gis tilbud om heldigitale studieløp og gode digitale løsninger for undervisning, læring og formidling gjennom DigUiB- prosjektet innen
2018.
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Internasjonalt samarbeid universitetet i verden.
Internasjonalt samarbeid er preget av økende konkurranse mellom forskere, forskningsgrupper, forskningsinstitusjoner og andre aktører.
Samtidig må UiB bidra til å løse globale utfordringer og sørge for kompetansebygging, selv der forskningen ikke har umiddelbar nytteverdi for UiB eller
bidrar til å fremme nasjonale interesser.
"En god språkpolitikk" Kommentar: Hva menes med en god språkpolitikk? Punktet bør konkretiseres hvis det skal stå her.
 Representasjon i viktige byer og ved viktige institusjoner utenlands, inkludert et UiB-kontor i Brussel, Tokyo og Shanghai vil bli utredet innen
2016.
Et attraktivt læringsmiljø

For at våre studenter skal få best mulig utbytte av sine studier er det viktig at alle fakultetene har mottaksstrategier som gir en god start for studentene både faglig og
sosialt, herunder egnede studentlokaler.

Læringsmiljøet må ses i sammenheng med satsingen på infrastruktur, der undervisningsrom og studiearealer av god kvalitet, og som dekker fagspesifikke
behov, prioriteres.
 Utarbeide en plan for å sikre studenter tilgang på moderne faglig tilpasset infrastruktur for trening i praktiske ferdigheter med relevans for
yrkesutøvelse. Kommentar: Nytt kulepunkt etter det som slutter med "studiearealer"
Evaluering

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet og ønsker å være en sentral premissleverandør i utformingen av dagens og morgendagens samfunn.

Dette har betydning for våre strategiske valg på alle plan.

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2015/5093-ØRH

15.06.2015

Høringssvar fra Det medisinsk-odontologiske fakultet - Ny strategi
for UiB 2016-2022
Fakultetet mener at utkast til strategiplan bærer preg av at det er gjort et grundig forarbeid.
Fakultet er enig i at det settes ambisiøse mål for UiB og at målsetningene tallfestes. Dette
gjør det lettere å vurdere om målsetningene nås.

Begrepsbruk og dokumentets lengde
UiBs utkast til strategiplan er et langt dokument. Flere setninger sier det samme med bruk av
forskjellige ord og begreper. Teksten bør konkretiseres og forenkles. Dokumentets lengde
kan med fordel reduseres til det halve, og språket som brukes i strategiplanen må være så
enkelt og tydelig at alle UiBs medarbeidere og samarbeidspartnere har tilgang til innholdet.
Vi støtter bruk av ”ut-ordene”, men mener at ordet ”utforske” bør erstattes med ordet ”forske”,
da det er dette som er vanlig brukt. Et strategidokument er ikke stedet for å ta i bruk ny
terminologi. Ordbruken må være gjenkjennelig.

Klare mål og klart ansvar med tidsfrister
Det er positivt at det foreslås ambisiøse mål og at målsetningene tallfestes. I tillegg må det
utarbeides handlingsplaner med konkrete tiltak tilordnet ansvarlig enhet for måloppnåelsen
og med tidsfrister som sikrer at vedtatt strategi implementeres.

Relasjon mellom tittel og innhold. «Hav – Liv – Samfunn»
Faglig spenner utkast til strategiplan vidt, og en rød tråd er kvalitet. Punkt F3 er det eneste
sted der tittelen konkret blir fulgt opp: ”Ved aktivt å prioritere, profilere og tilrettelegge for
faglig utvikling innenfor temaene hav – liv – samfunn”. Det er potensiale for forankring i
punkt B4 (Vestlandet), punkt C4 (samfunnsbygging), samt i hele kapittel D og E, Del 2 – tiltak
hvor det er vist til evaluering av marin og utviklingsforskning, til bruk for etablering av
tverrfaglige satsninger generelt og videreutvikling av de faglige tyngdepunktene i disse
områdene. Tittelen lover mer enn strategien holder i dette tilfellet.
I tittelen «Hav – Liv – Samfunn» kan det være krevende for vårt fakultet å kjenne seg igjen,
men utkast til strategiplan gir samtidig muligheter for at fakultetet selv kan definere
handlingsrom og retning innenfor egne fagfelt.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det medisinsk-odontologiske fakultet
Telefon 55582086
Telefaks 55589682
post@mofa.uib.no

Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen

Besøksadresse
Jonas Lies vei 79
Bergen

Saksbehandler
Ørjan Hauge
55582189
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UiB som et breddeuniversitet i møte med omverdenen.
Utkast til strategiplan omtaler UiB som breddeuniversitet, men vi mener at forholdet mellom
UiB og omverdenen blir litt kunstig i det foreliggende utkastet og forholdet til omverden bør
ytterligere framheves.
Det kan lett gjøres ved å bruke begrepene ”vi utdanner og utdannes”, ”vi utfordrer og
utfordres” osv. Denne enkle endringen fremhever interaksjonen mellom UiB og samfunnet på
en bedre måte enn i utkastet.
Vårt fakultet er helt avhengig av samspillet med samfunnet som premissleverandør for vår
forskning og utdanning. Viktigheten av kvalitet i utdanningene må framheves og beskrives i
strategiplanen. I tillegg har våre ansatte også et samfunnsansvar og en rolle i samfunnsdebatten.
Forskerutdanningen er viktig i kontakten med flere samarbeidspartnere og bør styrkes som
et satsingsområde og utvikles som en internasjonal merkevare for UiB i interaksjon med
viktige samfunnsaktører og internasjonale samarbeidspartnere.
UiB og fakultetet har svært gode relasjoner til viktige eksterne bidragsytere til UiBs forskning
(bl.a. Kreftforeningen, Bergens Forskningsstiftelse og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen),
noe som også kan nevnes i strategidokumentet.

Klynger
Klyngebegrepet står svært sentralt i utkastet til strategiplan. Klynger kan tolkes som et mål i
seg selv, mens det snarere bør være et virkemiddel for å oppnå best mulig forskning,
utdanning, formidling og innovasjon.
Flere av de tverrfaglige samarbeidene som planlegges etablert, også i en klyngeterminologi,
har i en årrekke hatt et sterkt faglig samarbeid med alle elementer som klynger (basert på
geografisk nærhet) er tiltenkt; utdanning, forskning og innovasjon, og støtter opp om den
nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorgHelseOmsorg21(HO21).
For eksempel er samarbeidet med helseforetakene, satsingen på middelalderforskningen
(tidligere SFF) og klimaforskningen sterke og levende forskningssamarbeid som allerede er
etablert. De tydeligste ”Hav – og liv”-satsningene på klyngesiden er imidlertid lagt til siste del
av strategiperioden, noe som understreker den beskjedne posisjonen ”Hav – liv – samfunn”satsningen har.
Fakultetet prioriterer arbeidet med Helsecampus på Årstadvollen høyt og er positiv til at
klyngesatsingen er godt forankret i strategiplanen.

Helseforskning og samfunn
Helseforskningen har en nær relasjon til helseforetakene, primærhelsetjenesten og den
offentlige tannhelsetjenesten. Det er viktig for fakultetet at dette kommer tydelig fram i UiBs
strategidokument, samtidig som en rasjonell og effektiv arbeidsdeling innenfor helsefaglig
forskning og utdanning sikres. Vi mener derfor at viktigheten av relasjonen til Haukeland
Universitetssykehus bør nevnes i dokumentet, gjerne som eksempel på avgjørende
relasjoner til samfunnet.
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Det er en sentral diskusjon for fakultetet hvordan sektorprinsippet i det norske samfunn
påvirker forskning og relasjoner til viktige samarbeidspartnere som helseforetakene,
primærhelsetjenesten, private foretak og andre finansieringskilder. I samfunnsdebatten om
effektivitet i staten, og ønsket om å få «mest mulig igjen for skattepengene», gjenstår det
grenseoppganger til flere av fakultetets samarbeidspartnere for å oppnå god forskning og
utdanning med best mulig kvalitet.

Utviklingsforskning inn som satsingsområde
Fakultetet mener at global- og utviklingsrelatert forskning og utdanning må inn som
satsingsområdene. Dette er i tråd med nasjonale og internasjonale politiske målsettinger og
prioriteringer, men er nå tatt bort i planen.
Forskning og utdanning relatert til utviklingsland (utviklingsforskning) startet opp tidlig på
1960-tallet og har vært et strategisk satsingsområde siden 1988. Vi mener at UiB bør
opprettholde global og utviklingsrelatert forskning og utdanning som et strategisk
satsingsområde. Dette feltet er strategisk viktig for hele UiB, inkludert fakultetet, og bør
innarbeides som et strategisk mål også i UiBs nye strategiplan inkludert etableringen av
helseklyngesatsingen på Årstadvollen der Senter for internasjonal helse naturlig hører inn.

Grunnforskning og anvendt forskning
Grunnforskningsbegrepet fremheves flere steder i utkast til strategiplan, og en avgrensing og
forklaring av hva strategiplanen legger i begrepet grunnforskning er dermed viktig. OECD
definerer grunnforskning som ”eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres
for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og
observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk».
Ulike fagtradisjoner har ulik oppfatning av hva grunnforskning står for. Innenfor odontologi og
medisin vil grunnforskning forbindes med basal forskning og laboratorieorientert forskning,
men for vårt fakultet er dette ikke på noen måte dekkende for store deler av forskningen.
Anvendt forskning er også virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny
kunnskap. Slik forskning er særlig viktig for de deler av fakultetet som har grenseflate mot
helseforetak og andre deler av helsetjenesten og tannhelsetjenesten. Mål og ambisjoner for
ulike former for anvendt forskning, f.eks. klinisk og samfunnsorientert helseforskning, bør
nevnes eksplisitt i strategidokumentet.

Evaluering og oppfølging
Det er positivt at evaluering omtales, og utkast til strategiplan vil involvere alle ledd i
organisasjonen i denne prosessen. Det bør nevnes eksplisitt i strategiplanen at det skal
foretas både prosess- og resultatevaluering. I tillegg bør det legges en plan for evalueringene
allerede ved strategistart, slik at også disse prosessene er godt forankret.
Vennlig hilsen
Nina Langeland
dekan

Inger Hjeldnes Senneseth
fung. fakultetsdirektør
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Kopi
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Institutt for klinisk odontologi
Institutt for biomedisin
Klinisk institutt 1
Klinisk institutt 2

Side156

NTL Universitetet i Bergen

Postboks 7800, 5020 Bergen
Telefon: 55 58 92 84
E-post: ntl@uib.no

Besøksadresse:
Nygårdsgt. 5, 5. etg.
http://ntl.b.uib.no/

Bergen mandag, 17. august 2015

Innspel til UiB sin strategi 2016-2022
NTL UiB takkar for mogelegheita til å koma med innspel til UiB sitt utkast til ny strategi for
perioden 2016-2022, «Hav, liv, samfunn», jfr saksnr 2014/1649 og epost av 27.03.
NTL UiB kan i stor grad slutta seg til dei generelle måla for universitetet si verksemd og
visjonane for kvar ein ønsker å vera i 2022. Det er imidlertid tvilsomt om alle desse overordna
målsettingane er gjennomførbare, ikkje minst dersom dei skal gjennomførast samstundes. Etter
vårt syn er det viktig å ha realiserbare målsettingar, så dei ikkje berre vert fjerne stjerner å styra
etter, men landemerke ein kan nå fram til i høveleg tid.
I del to, som omhandlar tiltak, ressursar og verkemiddel, er det også mange gode tiltak. Vi
noterer oss med glede ting som kompetanse og karriereutvikling for teknisk-administrativt
tilsette, synleggjering av kunnskapen, satsing på digitalisering og internasjonalisering.
Implementeringa av desse vil by på store utfordringar og vi voner UiB har fokus på realismen i
gjennomføring og bruk av tilstrekkelege ressursar for å unngå å utmatta medarbeidarane. NTL
UiB ønsker at ein ikkje berre vektlegg fagleg leiing, men også er opptatt av å utvikla kunnskap
hos leiarar om lover, reglar og forskrifter som gjeld i arbeidslivet, slik at arbeidstakarane møter
leiarar med god kunnskap om arbeidslivets spelereglar.
Til sist vil vi nemna ei grunnleggjande problemstilling som i liten grad vert tematisert i
utkastet: handlingsrom for universitetet fører fort til mindre handlingsrom for fagmiljøa. Tunge
strategiske satsingar må finansierast, dersom dette skjer ved at ein kuttar budsjetta til
grunneiningane, vil det over tid kunne slita ned det lokale handlingsrommet. Det er ein fare for
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NTL Universitetet i Bergen

Postboks 7800, 5020 Bergen
Telefon: 55 58 92 84
E-post: ntl@uib.no

Besøksadresse:
Nygårdsgt. 5, 5. etg.
http://ntl.b.uib.no/

at fagmiljø som ikkje inngår i ei av dei mange klyngene vil bli utarma over tid, noko som vil gå
ut over det breddeuniversitetet som er grunnlaget for å kunne satsa også tverrfagleg. Dette gjeld
også dei byggjeprosjekta som er aktuelle for fleire av klyngene, det verkar for oss som denne
sterke satsinga på bygg kan medføra økonomisk risiko også for fagmiljøa på UiB som ikkje
deltek i klyngene.
NTL UiB meiner det å ivareta dei grunnleggande fagdisiplinane, uavhengig av klynger,
eksternfinansiering og eksellens, er ei føresetnad for å vera eit breddeuniversitet som kan dyrka
fram framragande forsking frå ulike fagmiljø. Då må grunneiningane ha eit handlingsrom, også
dei som ikkje skal inn i klynger eller har tung eksternfinansiering, elles vil manglande
nyrekruttering fort føra til at fagmiljøa taper kraft og vert utarma.

For NTL UiB
Jørgen Melve
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Vår referanse: RH

Deres referanse:

Dato: 15.06.2015

Parats innspill til UiB strategi for perioden 2016 - 2022

Parat takker for muligheten til å komme med innspill til ny strategi for UiB for perioden 2016-2022 "hav, liv og samfunn"
jfr. Saksnr 2014/1649
Parat mener det er viktige momenter som trekkes frem i den nye strategien, satsing på grunnforskning men samtidig
fremadrettet satsing på fremtidens problemløsere. Parat mener at tverrfaglig forskning vil være viktig for fremtidens
forskningsmiljøer, det vil gi oss store og nødvendige miljøer som vil være en styrke for universitetet i Bergen.
Parat tror samtidig at en for ensidig satsing på enkelte miljøer vil gi de små miljøene mindre evne til å vokse og utvikle
seg. Parat mener det er viktig å finne UiB sin egen profil i miljøet, innen undervisning og forskning som blir attraktiv for
både studenter og forskere i inn og utland.
Parat har i flere år understreket viktigheten av gode ledere, vi mener at det er nødvendig med en obligatorisk opplæring
av våre ledere på alle nivå. Kunnskapsutvikling innen støttefunksjoner vil kunne gi et sterkere og mer robust grunnlag
for forskning og undervisning.
Med et samfunn i endring og behov for strukturelle endringer ville Parat kanskje ønsket et sterkere fokus på fremtidig
organisasjon av de oppgaver vi som universitet har, undervisning og forskning. Parat er bekymret for at et ensidig fokus
på elite begrepet og ikke minst dreiningen mot prosjektdrevet forskning, vil gi flere midlertidige stillinger.
Vennlig hilsen
Randi Heimvik
Hovedtillitsvalgt Parat UiB

www.parat.com
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det psykologiske fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-IDS

17.06.2015

Høringsuttalelse fra Det psykologiske fakultet: Ny strategi for
Universitetet i Bergen 2016-2022
Det vises til brev fra universitetsdirektøren (sak 2014/1694) vedrørende høring om strategi
for UiB 2016-2022.
Høringsutkastet har vært sendt til instituttene for innspill. Med utgangspunkt i disse
innspillene, samt fakultetsledelsens egne innspill, ble et utkast til uttalelse lagt fram for
fakultetsstyret. Fakultetsstyret behandlet saken i møte 16. juni, og fattet følgende vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner vedlagte høringssvar til utkast av UiB strategi 2016-2022, med de
endringsforslag som fremkommer i møtet. Dekan får fullmakt til å ferdigstille
høringsuttalelsen.

Høringsuttalelsen fra Det psykologiske fakultet ligger vedlagt.

Vennlig hilsen
Jarle Eid
dekan

Ragna Valen
fakultetsdirektør

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det psykologiske fakultet
Telefon 55582710
Telefaks
post@psyfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7807
5020 Bergen

Besøksadresse
Christiesgt. 13
Bergen

Saksbehandler
Ida Lundberg Samuelsen
55582706
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Høring fra Det psykologiske fakultet til utkast UiBs
strategi «Hav – liv – samfunn» for perioden 2016-2022
Det vises til høringsutkast for UiBs strategiplan 2016-2022 «Hav - liv- samfunn» i brev av
26.03.2005. Det psykologiske fakultet har sendt høringsutkastet til sine fem institutter, og det
har vært orientert løpende om strategiarbeidsprosess i fakultetsstyret og i instituttlederforum.
Fakultetet gir sin tilslutning til en bred og åpen prosess gjennom blant annet invitasjoner til
diverse innspillsmøter.
Generelt har strategiplanen en engasjerende utforming, men det hadde vært ønskelig med
en analysedel hvor det fremgår tydeligere valg av retning og hvorfor de enkelte områder er
prioritert i neste planperiode, og hvorfor de aktuelle valg av virkemidler er spesielt egnet for å
oppnå målsetningene.
Forskning og utdanning knyttet til utviklingsland ved UiB er internasjonalt anerkjent og har
vært et langsiktig strategisk område ved UiB. Dette feltet er nå kun omtalt i forhold til en
oppfølging av evalueringene av marin og utviklingsrelatert forskning. Marin forskning er godt
beskrevet og prioritert i planutkastet. Fakultetet er positivt til en slik prioritering, men UiB bør
også kunne bidra i et globalt samfunnsansvar ved å være et utdanningssted for studenter fra
det globale sør, ha aktiv kunnskapsformidling og satsing på forskning rettet mot global
fattigdom, helse og utvikling i neste planperiode. Fakultet og fagmiljøer ble ved utsendelse at
evalueringsrapporten informert om at denne ville være en viktig del av arbeidet med UiBs
nye strategi. En bør arbeide for å utvikle, koordinere og skape større synergieffekter av den
globale- og utviklingsorienterte forskningen ved UiB. Dette bør inngå som eget punkt i
strategien.
I lys av departementet og regjeringens satsing på ny lektor- og lærerutdanning i Norge fra
2017 vil det være naturlig å fremheve at UiB har en rekke sterke fag- og forskningsmiljøer
miljø som vil være et naturlig regionalt tyngdepunkt innenfor dette nasjonale
satsningsområde. Det er positivt at EVU satsing på ”oppdatering av lærere i grunn- og
videregåande skole” omtales.
Planutkastet bærer preg av at samfunnet er beskrevet som noe som ligger «utenfor»
universitetet, som en skal ha god dialog med, ha bedre samhandling med osv. Selv om det
er nevnt i et par enkeltpunkter, savnes det en noe bredere omtale av universitetets egne
kvaliteter der god langsiktig grunnforskning og kunnskapsutvikling innenfor alle disipliner
presenteres som et samfunnsgode i seg selv. Grunnforskning danner basis for generisk
kunnskap om naturen og samfunnet, og bidrar til menneskets egenforståelse og utviklingen
av kulturelle og etiske verdier.
Det er spesielt viktig for et universitet å ha generell høy forskningskompetanse som grunnlag
for god forskningsbasert undervisning på høyere utdanningsnivå. Sterke grunnforskningsog disiplinmiljøer er et kjennetegn ved internasjonalt anerkjente universiteter. Godt
flerfaglig/tverrdisiplinært fagsamarbeid fremkommer oftest i gode fagmiljøer ved behov for
bredere kompetanse og fagutvikling for å kunne løse komplekse problemstillinger. Tverrfaglig
samarbeid er ikke et mål eller et kvalitetsstempel i seg selv.
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Kommentarer til de enkelte punkter i høringsutkastet:
(endringsforslag i kursiv)
Tittelen «Hav - liv og samfunn».
Endringsforslag:
Fakultetet vil foreslå en undertittel «Kunnskap som former fremtidens samfunn». Dette vil gi
et bedre fokus på utvikling av ny kunnskap som sentral oppgave for universitetet.
Pkt A1-A5: Kunnskap som former samfunnet
Endringsforslag/omformulere:
A1: Godt beskrevet, men kjerneverdier bør komme først: Universitetet i Bergen er et
internasjonalt forskningsuniversitet og vår virksomhet er tuftet på kjerneverdiene akademisk
frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning; kritisk refleksjon, åpenhet og dialog. Vårt oppdrag er
å bidra til fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. De seks fakultetene
og Universitetsmuseet representerer våre viktigste kunnskapsarenaer, og er viktige
premissleverandører i utformingen av dagens og morgendagens samfunn
A2: Vi skal utføre vårt oppdrag med engasjement og arbeide mot å tydeliggjøre relevansen
av forskning og utdanning. For UiB …

Pkt B1-B6: Vi utforsker
Endringsforslag/omformulere:
B1: Våre forskere og studenter utforsker grunnleggende spørsmål om universets opprinnelse
via menneskehetens historie, nåtid til verdens framtid.
Pkt C1-C-5: Vi utdanner
Endringsforslag/omformulere:
C2: UiB skal tilby […] Vi vektlegger kunnskap, danning, kritisk refleksjon, etisk refleksjon, og
utøvende ferdigheter.
C5: Få frem at digitalisering er virkemiddel – ikke målet, og vi bør være mer ambisiøs i
formuleringene: … rekruttere og utvikle fremragende undervisere
Pkt D1-D6: Vi utvikler
Endringsforslag/omformulere:
D2: UiBs forskere og studenter skal være attraktive deltakere i internasjonalt forsknings- og
utdanningssamarbeid og i profesjonsutdanning.
Pkt E1-E5: Vi utfordrer
Endringsforslag/omformulere:
E2 bør komme først og slås sammen med E1 slik at begge punkt blir ingress. I tillegg
foreslås et lite tillegg.
Pkt E1 foreslås da formulert slik:
Vi vil dele kunnskapen vår og gjennom kritisk analyse utfordre kunnskapsfronten og
konvensjonelle forestillinger. Gjennom forskning og utdanning skal vi bidra til å utfordre
maktstrukturer og fremme et mangfoldig og bærekraftig samfunn. Forskning, utdanning og
innovasjon gir kunnskap og kompetanse som er avgjørende når enkeltmennesker, politikere,
myndigheter, arbeids- og næringsliv og organisasjoner skal fatte vedtak og foreta veivalg.
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Våre forskere og studenter bidrar i den offentlige debatt med innsikt og formidling av
kunnskap.

Strategiske mål 2016- 2022
UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakultet ha
fagmiljøer i verdensklasse, og flere med høy internasjonal standard. Pkt F1-F7
Generelle kommentarer: Fakultetet er positiv til at de første punktene er knyttet til utvikling av
sterke fagdisipliner, prioritering, profilering og tilrettelegging av faglig utvikling innenfor
temaene «Hav, liv og samfunn». Faglig videreutvikling av Universitetsbiblioteket bør
vurderes plassert annet sted i strategiplanen da Universitetsbibliotektjenesten i hovedsak er
en støttefunksjon for forskning og utdanning.
UiB skal bli Norges mest attraktive studiested. Innen 2022 skal bachelor- og
masterstudenter ved UiB ha en gjennomføringsgrad på 70%. Pkt G1-G9
Her mangler analyse i forhold til kobling av mål av UiB som mest attraktive studiested og en
gjennomføringsgrad på 70 %. Det bør ryddes i hvilke punkter som kan bidra til de to målene.
Kunnskapsklynger kan være positive bidragsytere i utvikling av studieløp og
utdanningsformer, men det er viktig å ivareta forankring i institutt/disiplinmiljøer og utvikling
der.
Det savnes punkter som avspeiler frafallsproblematikk og de ansattes kompetanseutvikling
knyttet til undervisning, eksempelvis:
-

kompetanseutviklingstiltak for å heve vitenskapelige ansatte undervisnings-,
vurderings- og veiledningskompetanse.

-

systematisk kartlegging av årsaker til forsinkelse og frafall og jobbe med aktivt med
studieveiledning slik at såkalte «feilvalg» kan bli nyttig tilleggskompetanse.

UiB skal innen 2022 være en mer ettertraktet kompetanseinstitusjon ved å styrke vårt
arbeid for langvarige og utviklingsorienterte relasjoner med myndigheter, næringsliv,
organisasjoner og samfunnsliv. Pkt H1-H7
En ser det som positivt at UiB skal satse på å styrke EVU-arbeid der en har egnede
emner/kurs og der det er generelt behov og etterspørsel regionalt og nasjonalt. Det er viktig
at EVU- arbeid ikke er konkurrerende i forhold til ressurser til primærundervisning.

UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte
samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog i og med omverden. Innen
2022 skal vi være ledende i Norge på digital formidling. Pkt I 1-I7.
Det er ikke klargjort hva det betyr at UiB skal være ledende i Norge på digital formidling.
Betyr dette at vi skal produsere kunnskap om digital formidling eller at vi skal formidle oss
gjennom bruk av digitale hjelpemidler?
Deler av dette arbeidet vil være en oppgave for mediebedrifter og vil ikke være innenfor UiBs
kjerneområder. Vi savner analyse/ konsekvensvurdering av eventuell ressursbruk.
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Del 2: Tiltak, virkemidler og ressurser
Finansiering for å nå våre mål.
Det er positivt med økt samarbeid med stiftelser og muligheter for samfinansiering, men
generelt er det lite beskrevet om prioritering og ressursbruk knyttet til de forskjellige forslag
om klyngeetableringer. Enhver prioritering betyr at noe annet må reduseres, gitt at det ikke
forutsettes for de nye satsingene at bygg/infrastruktur mm skal dekkes over statlige
bevilgninger eller finansieres kun ved ekstern tilleggsfinansiering. Meget positivt at det skal
jobbes systematisk og tilrettelegges for økte BOA- inntekter, men det vil likevel være behov
for interne prioriteringer. Beregnet ressursbruk, fordeling og kostnader ved valg av
forskjellige virkemidler bør derfor fremgå tydeligere.
Lederutvikling
Generelt viktig og har vært omtalt de fleste planer siste årene, positivt om en får til
erfaringsutveksling på tvers av fakultetet/fagområder.
En nyskapende og formålstjenlig organisasjon
Ingen kommentarer.
Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer
Se under generelle kommentarer i innledningen side 1.
Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse
Fakultetet er positive til at en arbeider for etablering av enkelte klynger som samler
forskjellige relevante og sterke fagmiljøer fra flere institutt/fakultet/institusjoner.
Det bør analyseres noe mer hvordan klynger kan videreutvikle eksisterende
kompetanse/kunnskapsmiljøer i Bergen og klyngesatsingenes muligheter til ny
kunnskapsutvikling og utdanning på tvers av fag/disiplinområder.
Ved UiB finnes sterke helsedisipliner fordelt på flere ulike fakultet/institutter og relevant for
mange fakultet. Dette inkluderer godt etablert internasjonalt samarbeid og flere større SFFer. Helse bør være et viktig strategisk satsingsområde ved UiB og prioriteres i
klyngesatsingene. Fakultetet vil delta aktivt i planlegging og utforming av en helseklynge på
Årstadvollen. Klyngen er meget relevant for deler av fakultetets utdanning- og fagmiljøer og
vil tilrettelegge for gode samhandlingsarenaer innenfor forskning, utdanning, praksistrening
og innovasjon. Dette gir mulighet for å etablere god tverrfaglig praksis i flere utdanningsløp
fra flere fakultet/institutt og vil kunne gi en bedre samhandling med institusjoner som er
fremtidige arbeidstakere for mange av våre ferdig utdannede kandidater.
Det bør gjennomføres en konsekvensanalyse som viser hvordan universitetsressurser
planlagt knyttet til klyngesatsing vil få omfordelingseffekter og påvirke ivaretakelse av
disiplinær forskning som pr i dag ikke er tenkt å inngå i klyngesatsing.
Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling
Ingen kommentarer.
En god rekrutteringsarena
Ingen andre kommentarer enn positive tiltak som er iverksatt og planlegges.
Synliggjøring av kunnskap
Mange positive forslag, men generelt vanskelig å kommentere/prioritere uten analysedel og
ressursvurdering.
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Digitalisering gir nye muligheter
Som over.
Internasjonalt samarbeid – universitetet i verden
Kostnader og eventuell erfaring fra andre institusjoner og mulig effekt av stedlige
representanter i de foreslåtte utvalgte byer, Shanghai, Tokyo, Brussel, bør utredes før et slikt
virkemiddel prioriteres.
Et attraktivt læringsmiljø:
Positive momenter om attraktiv læringsmiljø, men en savner at det også står noe om
attraktivt arbeidsmiljø. Dette kan eventuelt være eget punkt Et attraktivt arbeidsmiljø:
For at UiB skal bli en ledende forsknings- og utdanningsinstitusjon må UiB tilby et attraktivt
arbeidsmiljø for alle ansatte, faglige og administrative. Det er viktig at alle fakulteter og
institutter har mottaksstrategier som gir en god start for nye arbeidstakere både faglig og
sosialt. Arbeidsmiljøet må ses i sammenheng med satsingen på infrastruktur, der særlig
kontorarealer og fellesrom av god kvalitet prioriteres.
For å utvikle gode arbeidsmiljø bør en formulere konkrete tiltak, eksempelvis
mentorordninger for nyansatte, sosiale og faglige møteplasser, vektlegging av
tilbakemeldingssystemer, fremheve viktigheten av læreres samarbeid i fagutvikling og
forskning, etablere gode HMS-rutiner og oppfølging av arbeidstakere.

Evaluering
Strategien skal være en integrert del av vår daglige virksomhet og være et godt grunnlag for
å kunne prioritere langsiktig budsjett og ressursfordeling internt. Generelt bør analysearbeid
være godt utviklet og bli ivaretatt på alle nivå ved UiB. Evalueringer må skje fortløpende for å
kunne måle effekt av nye virkemidler, av foreslåtte tiltak, endret ressursfordeling,
organisering mm. Det er viktig at dette ikke bare blir prosess/prosjektarbeid, men blir et
løpende strategi- og analysearbeid ved alle enheter ved UiB.
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Høringssvar fra Studieadministrativ avdeling (SA) til Utkast til Universitetet i Bergens
strategi 2016-2022 – Hav – liv – samfunn
SA vil innledningsvis berømme både det solide arbeidet som har vært gjort med den
strategiske planen, og åpenheten i prosessen. På en forbilledlig måte har hele
organisasjonen, så vel som samfunnet rundt, hatt muligheter til å komme med innspill.
SA vil like fullt komme med noen kommentarer og innspill til planen. Naturlig nok har
avdelingen mest fokus på utdanningsfeltet.
1. Utdanning
Nasjonalt og internasjonalt blir utdanning og undervisning vektlagt i stadig større grad. Det
arbeides for å fremme studentsentrert læring med vekt på praksisendring til mer
studentaktive undervisningsformer og økt vekt på kritisk og analytisk læring og forståelse,
samt nye vurderingsformer. Samarbeidslæring, studentaktiv forskning og omvendt klasserom
er noen stikkord her. Det er behov for en solid pedagogisk fornying og utvikling av
undervisernes kompetanse. Derfor er det viktig og positivt at det i planen så tydelig satses på
å rekruttere og utvikle gode undervisere (C5) og på «Jevnlig pedagogisk oppdatering av våre
lærekrefter» (s. 17). Vi støtter også at det satses på tverrfaglighet (C4) og at styrking av
internasjonal virksomhet (C4) har fått stor plass når UiB skal fremme høyere grad av
studiemobilitet (G8) og en sterkere internasjonal profil i utdanningstilbudet (del 2, s. 17).

1.1 Forskning og utdanning
I tråd med at UiBs styre «legger vekt på at strategien ikke skal være en plan for forskning,
men et dokument som skal være med på å gi våre forskere og studenter muligheter til å
utføre fremragende arbeid – individuelt og i grupper – i best mulige omgivelser.»
(Universitetsdirektørens brev av 26.03. 2015), anbefaler vi at overskriften for den
overordnede visjonen Kunnskap som former samfunnet endres til Kunnskap, ferdigheter og
kompetanse som former samfunnet.
Denne overskriften dekker i større grad også utdanningsoppdraget, ikke minst fordi den tar
opp i seg de mest sentrale begrepene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Studieadministrativ avdeling
Telefon 55589314
Telefaks 55589418

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Nygårdsgt. 5
Bergen

Saksbehandler
Toril Eikaas Eide
55582634
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(NKR)1, som krever at læringsutbyttet i alle program og emner skal defineres i form av
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
SA foreslår også at det i visjonen tas med en formulering som uttrykker at UiB i tråd med
europeiske målsettinger og styrets intensjoner skal arbeide for at forskning og utdanning
reelt skal bli mer likestilt.
I juni 2013 kom rapporten Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher
education institutions, en rapport til EU-kommisjonen fra The High Level Group on the
Modernisation of Teaching and Learning . Rapporten kommer med 16 anbefalinger til
nasjonale myndigheter, til høyere utdanningsinstitusjoner og til EU-kommisjonen om tiltak
som kan høyne kvaliteten i europeisk høyere utdanning. Som en rød tråd gjennom dem alle
går understrekningen av viktigheten av å likestille og (gjen-)opprette balansen mellom
forskning og utdanning.

1.2 Undervisningsfaglighet og pedagogisk kompetanse
SA ønsker selvsagt å tilrettelegge for «fremragende, forskningsbasert læring og
undervisning» (C2), men det er ønskelig at det presiseres at undervisningen også skal være
basert på forskning på læring og på hva som fremmer og hva som hemmer læring, noe som
må være en del av den jevnlige pedagogiske oppdateringen av våre lærekrefter. (Jf Section
2 i ECTS Users’ Guide 2015)2

1.3 Strategisk mål for utdanning – og utdanningskvalitet
Planen har følgende strategiske mål for utdanning: UiB skal bli Norges mest attraktive
studiested. Innen 2022 skal bachelor- og masterstudenter ved UiB ha en
gjennomføringsgrad på 70 %.
Fullføring av utdanning på normert tid er selvsagt viktig for studenten, for UiB og nasjonalt. I
tillegg kan måloppnåelsen relativt enkelt evalueres. Men i hvilken grad en slik måloppnåelse
påvirker hvor attraktivt UiB er som studiested, er usikkert. Trolig virker mange andre forhold
inn, for eksempel utvalg og innhold i studietilbudene, læringsmiljø, studentmiljø og trivsel
blant studentene og Bergen som studentby. Målet sier sannsynligvis lite om studiekvalitet.
Strategiplanutkastet omhandler ellers studiekvalitet mer indirekte og implisitt. Den strategiske
målformuleringen kunne vært endret til å peke mer direkte på studiekvalitet. Dette vil også
flytte fokus for arbeidet med studiekvalitet fra kandidatproduksjon til innsatsfaktorer som
fremmer kvalitet.
Ovenfor er det pekt på noen innsatsfaktorer og indikatorer på studiekvalitet: studentsentrert
og studentaktiv undervisning og læring samt nye vurderingsformer (1. Utdanning,
innledningsavsnittet). Andre sentrale indikatorer på høy utdanningskvalitet er aktiv bruk av
godt utformede læringsutbyttebeskrivelser i studieprogram og emner, og samsvar mellom
læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurdering. Det er ikke enkelt å måle
1

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/NKR/250414_Nasjonalt_kvalifika
sjonsrammeverk_for_livslang_l%c3%a6ring_NKR.pdf
2
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/1_2015/125002.pdf Utkast, som ble vedtatt på
Bolognaministrenes konferanse i Jerevan 14.-15. mai 2015.
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studiekvaliteten ut fra disse indikatorene, men neppe vanskeligere enn for flere av de øvrige
målene i planutkastet.

1.4 Samfunnsperspektiv vs individfokus
Samfunnsperspektivet er godt ivaretatt i visjonen Vi utdanner, men individ- og
danningsperspektivet er noe svakere, og kunne styrkes eller gjøres tydeligere. «Personlig
utvikling» (C2) kan innbefatte mye, men NKRs formuleringer av læringsutbytte som generell
kompetanse og rapporten Kompetanse 2020 kan gi grunn til noe mer individfokus.

1.5 Tydeligere sosial profil?
SA støtter at UiB «skal samle de beste talentene blant forskere og studenter.» (B5) og
«tiltrekke oss de beste studentene og rekruttere særskilt talentfulle forskere tidlig i
karriereløpet» (G4). Planutkastet kunne imidlertid i tillegg målbåret en mer sosial profil og
forpliktelse. I tråd med betoningen av UiBs samfunnsansvar og etiske bevissthet bør planen i
større grad inkludere et mål om å gjøre utdanning tilgjengelig for flere, så studentmassen i
større grad avspeiler mangfoldet i samfunnet. UiB bør ha en strategi for å gjøre utdanningen
tilgjengelig for grupper og individer som av ulike årsaker tidligere har hatt eller har
begrensede muligheter for å bli tatt opp til eller delta i studietibud på campus. Etter- og
videreutdanning, som nevnes flere steder, har hatt og kan fortsatt ha stor betydning her.
Livslang læring nevnes et par ganger uten nærmere konkretisering. I europeisk
sammenheng får Lifelong Learning stor oppmerksomhet, nå senest i kommunikéet fra the
Ministerial Conference i Jerevan 14.-15. mai i år. I ovennevnte ECTS Users’ Guide har
Lifelong learning fått et helt kapittel (s. 21). Dette er en del av EUs og Bolognasamarbeidets
fokus på å få utvidet adgangen til høyere utdanning for et større mangfold («diversity») av
studenter, det vil blant annet si for personer som av ulike årsaker er «marginaliserte». Her er
Recognition of Prior Learning and Experience (realkompetansevurdering) et vesentlig
virkemiddel (s. 22).
Opptak og fritak på bakgrunn av realkompetansevurdering er en del av UH-loven. Det er
derfor et spørsmål om ikke UiBs strategiske plan burde inneholde mål om en satsing på å
legge bedre til rette for realkompetansevurdering, inkludert vurdering av mulighetene for
fritak fra deler av eller hele emner og grader på grunnlag av realkompetanse.

1.6 «Digital utdanning»
«Digital utdanning» i C5 er et uheldig begrep. Det er ikke utdanningen som er digital, men
verktøyene, og derfor bør omtalen av det digitale komme til sist i opplistingen. Pedagogikk og
undervisnings- og læringsformer som fremmer studentaktiv læring, er det primære her. Det
er et mål at UiB i større grad bruker digitale verktøy og plattformer i sin undervisning, både
for å gjøre utdanningen mer fleksibel og tilgjengelig, men først og fremst for å styrke
utdanningskvaliteten. Da handler det om å bruke disse verktøyene nettopp for i størst mulig
grad å redusere den tradisjonelle formidlingspedagogikken. Derfor bør «formidlingsformer»
strykes fra denne målformuleringen.
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Det er et mål å bruke digitale verktøy også i campusutdanningen for å videreutvikle
undervisningen, stimulere læringen og forbedre kvaliteten, ikke bare i etter- og
videreutdanning som G6 kan tolkes i retning av. For øvrig tilbød UiB sine to første
nettstudium/fjernstudium eller heldigitale videreutdanninger våren 1999 og høsten 1999.
Disse tilbudene eksisterer fortsatt, og flere er kommet til etterpå. Andre kulepunkt under
Digitalisering …, (s. 16) er dermed misvisende.

1.7 «Studiekvalitet» - en overskrift under Tiltak, virkemidler og ressurser
Å videreutvikle et godt læringsmiljø ved UiB er vesentlig for å oppnå bedre studiekvalitet. Et
godt læringsmiljø er like fullt bare én av forutsetningene for å oppnå høy studiekvalitet. SA
foreslår derfor at overskriften «Et attraktivt læringsmiljø» endres til «Studiekvalitet» eller
«God (ev. bedre) studiekvalitet»
En sentral forutsetning her er:
Videreutvikling og nyutvikling av planer for studieprogram og emner som sikrer at alle
planene har gode og relevante læringsutbyttebeskrivelser, og også har innhold, oppbygning,
arbeids- og undervisningsformer, samt vurderingsformer som samsvarer med og er tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsene slik at læringsutbyttet oppnås.
Denne forutsetningen kan være det aller første kulepunktet eller tiltaket under overskriften
«Studiekvalitet», gjerne konkretisert med en tidfesting før 2022, for eksempel 2017 eller
2018.
Deretter kan det første av de opprinnelige kulepunktene omskrives til:


Jevnlig og systematisk pedagogisk videreutvikling av våre lærerkrefter, også når det
gjelder bruk av digitale plattformer og digitale verktøy.

Sentralt ved UiB, i rektoratet, er det en uttalt intensjon om å få opprettet incentivordninger
som er egnet til å fremme utmerket undervisning. Dette bør komme til uttrykk i et påfølgende,
ekstra kulepunkt:


Etablere insentivtiltak for utmerket undervisning innen 2018.

I det som da blir det neste kulepunktet, det opprinnelige kulepunkt 2, bør det klargjøres om
hvilke tilbakemeldingssystemer det vises til (for evaluering av studieprogrammer og emner?).
De tre resterende av de opprinnelige kulepunktene blir etter dette nummer fem, seks og sju i
opplistingen.

1.8 «En god rekrutteringsarena»
Det er viktig også å satse på å rekruttere gode undervisere. SA foreslår derfor at den andre
setningen under denne overskriften i del 2 får følgende ordlyd: «Arbeidet med å rekruttere de
beste forskerne og underviserne skal systematiseres ytterligere gjennom egne
rekrutteringsprosjekter.» Denne endringen i overskriften bør også resultere i endringer i
kulepunktene under den.
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1.9 Evalueringen
Også under dette punktet i del 2 bør «undervisning» tas med i den første setningen, slik:
«Universitetet i Bergens ambisjon om å være et sentralt forsknings- og utdanningsuniversitet
og en sentral premissleverandør (…)»

2. Andre innspill
2.1 Samlet presentasjon av de strategiske målene før gjennomgangen av hvert enkelt av
dem?
Det kunne vært en fordel for oversikten om de strategiske målene hadde vært presentert
samlet aller først i kapitlet med strategiske mål.

2.2 Etisk bevissthet og handlemåte?
Etiske målsettinger og ansvar ligger implisitt i alle punktene A1-A5 i den overordnede
visjonen, men bør formuleres eksplisitt i tillegg til de mange andre verdiene som nevnes. SA
savner en ytterligere betoning av grunnleggende verdier som ansvar og etisk bevissthet (ikke
bare i forskningen (B2)), og også en spissing av UiBs bidrag til likeverd og et demokratisk og
inkluderende samfunn, også når det gjelder tilrettelegging av utdanning. (Jf. pkt 1.5 ovenfor).

2.3 De fire oppdragene + formidling?
Inndelingen i fire oppdrag med korte, poengterte overskrifter og underpunkter fungerer godt
pedagogisk og fanger leserens oppmerksomhet. Funksjonen disse delene er tiltenkt, kan like
fullt virke noe uklar. Grenseoppgangen til operasjonaliseringen av de strategiske målene
under punktene F, G, H og I blir ikke alltid innlysende til tross for ulike språklige
formuleringer.
UiBs formidlingsansvar kunne med fordel ha hatt en egen overskrift, Vi formidler, på linje
med Vi utdanner og Vi utforsker. Nå er formidling tatt med en rekke steder sammen med
andre oppgaver, f eks under Vi utdanner. Politisk er det i et læringsperspektiv nå viktig å
knytte utdanning tettest mulig opp til studentaktivitet og mindre til formidlingsfunksjoner.

2.4 Profilering
Flere av kapitlene i dokumentet inneholder punkter om profilering. Muligens kunne disse
vært tatt ut og samlet under en felles overskrift. Profilering er viktig og nødvendig, men like
fullt underordnet primæroppgaven slik UiB-styret har formulert det, nemlig «å gi våre forskere
og studenter muligheter til å utføre fremragende arbeid – individuelt og i grupper – i best
mulige omgivelser». (Universitetsdirektørens brev, datert 26.03. 2015). Det er dette som skal
danne grunnlaget for den kunnskapen, de ferdighetene og den kompetansen som UiB skal
utvikle, formidle og bidra med i samfunnet, og som er basis for samarbeid med
samfunnsaktører. Det er dette «fremragende arbeidet» og resultatene av det, som så skal
profileres og gjøre UiB attraktiv som studiested og arbeidsplass for forskere, undervisere og
andre internt, og som samarbeidspart for ulike aktører eksternt, - regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Sånn sett kunne profilering gjøres til et eget satsingsmål.
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2.5 Begreper/skrivemåter – litt plukk
Jevnt over er det lite formelt å innvende når det gjelder språk, noen få kommafeil og andre
skrivefeil, flest i Del 2.
Imidlertid nytter utkastet konsekvent skrivemåten PhD (f. eks. H2), som i engelsk. Ifølge
UHRs termbase er korrekt skrivemåte for denne graden «ph.d.» uten store bokstaver og med
punktum.
I tråd med en etter hvert utbredt praksis brukes «omverden» flere steder i dokumentet i
ubestemt form, også der «omverdenen» i bestemt form hadde vært mer dekkende (f. eks.
s.1, pkt A2).
I dokumentet nyttes mange ganger betegnelsen «næringsliv» der «arbeids- og næringsliv»
(som i E1) eller bare «arbeidsliv» ville favnet videre og derfor vært mer dekkende. (I G2 og I4
finnes to av eksemplene).

Vennlig hilsen
Christen Soleim
avdelingsdirektør

Toril Eikaas Eide
seniorrådgiver
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Høringssvar: Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen takker for muligheten til å komme med innspill til
utkastet til ny strategi for Universitetet i Bergen. Vi har tidligere sendt inn et innspill til
prosessen, og dette høringssvaret vil i hovedsak være basert på det samt annen vedtatt politikk i
studentparlamentet. Vi vil i stor grad konsentrere oss om den delen av strategien som
omhandler utdanning, men vil også kommentere noen andre momenter i utkastet. Vi kommer
først med noen overordnede kommentarer, før resten av høringssvaret vil struktureres etter
kapitlene i strategiutkastet.
Studentparlamentet mener forslaget som er sendt ut på høring er et godt utgangspunkt, og
inneholder mange viktige momenter. Utdanning har fått god plass, og vi er spesielt fornøyde
med at man har satt et konkret mål for når en mentorordning skal være på plass for alle
studenter.
Studentparlamentet mener oppbygningen på dokumentet er god, men at det er synd at man
valgte å gå vekk fra en strategi basert på profilområder. Det er viktig for oss at UiB skal være et
breddeuniversitet, men vi tror likevel det ville være nyttig å peke ut noen profilområder. Slike
profilområder vil fungere godt som et profileringsverktøy, og det vil vise at man tør å satse
spesielt på noen områder. Studentparlamentet mener derfor man bør gå tilbake til ideen med
profilområder, og at klima bør være et av disse. Skulle man velge å gå inn for profilområder, må
disse også da få god plass i strategien. Det er også ønskelig å opprette flere tverrfaglige
forskningssentre, slik som eksempelvis senter for klima- og energiomstilling.
Vi utdanner – UiB skal bli Norges mest attraktive studiested
Det er gitt mye plass til utdanning i strategien. Utkastet inkluderer mange viktige momenter, mål
og tiltak. Studentparlamentet mener det overordnede målet om gjennomføringsgrad er et godt
mål på kvaliteten UiB tilbyr. Samtidig må man huske at studiekvalitet rommer mange momenter,
og langt fra alle disse gjenspeiles direkte i et slikt tallfestet mål.
Studentparlamentet mener delen som handler om det overordnede oppdraget er godt, men
savner noen momenter under målsetningen som er satt for utdanning. Vi mener tverrfaglighet i
utdanningen har fått for liten plass i dette strategidokumentet. Tverrfaglighet generelt har fått
mye plass, men det meste under dette handler om forskningen. Studentparlamentet ønsker at
det kommer inn et punkt GX som utdyper at det skal satses på tverrfaglighet, gjennom blant
annet å gjøre det enkelt å ta emner på tvers fagfelt og fakultet, samt å åpne så mange av
universitetets emner som mulig for alle studentene ved UiB. Det skal også opprettes flere
tverrfaglige studieprogram.
Universitetet i Bergen har en veldig stor andel bachelorgrad-studenter. Som et universitet tilbyr
UiB utallige masterprogrammer og en rekke doktorgradsprogrammer. Studentparlamentet
mener man må ha et mål om å øke andelen master- og ph.d-studenter, og dermed redusere
andelen bachelorgrad-studenter. Vi ønsker derfor et punkt GX, der man presiserer at dette er en
målsetning, og at man for å nå dette målet skal jobbe systematisk med markedsføring av masterog ph.d-programmer.
I den samme del av strategien står det også i punkt G1 at UiB skal tilby en forskningsbasert
utdanning. Studentparlamentet støtter helt klart opp om dette, men mener UiB bør tørre å
strekke seg lenger. En forskningsbasert utdanning er lovfestet, det å love at UiBs utdanninger
skal være nettopp dette er derfor ikke ambisiøst nok. Vi ønsker at man her inkluderer noe om
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studentaktiv forskning. UiB må legge til rette for og oppfordre til at studenter også skal kunne ta
del i den forskningen som foregår. Studentene er en del av fagmiljøene på UiB, og bør sees på
som ressurser.
Vi utvikler – UiB skal inne 2022 være en mer ettertraktet kompetanseinstitusjon
Studentparlamentet mener UiB har et ansvar for å utdanne attraktive studenter, som etter endt
utdanning har et kunnskapsgrunnlag som gjør dem ettertraktet i arbeidslivet. I punkt H7 står det
at UiB skal tilby praksisnære utdanninger som møter samfunnets krav til forskningsbasert
kompetanse. Studentparlamentet mener praksis og annet samarbeid med nærings- og arbeidsliv
kan styrke utdanningene UiB tilbyr. Dette er vi ikke alene om, også næringslivet selv har i
forbindelse med Kompetansebarometeret utført av NHO svart at praksiserfaring fra næringslivet
er den viktigste faktoren for å øke kvaliteten på studiene. Vi ønsker at det kommer inn et punkt
om at UiB skal ha tettere samarbeid med omverdenen, også når det gjelder utdanning, blant
annet ved å utvikle flere praksisemner i samarbeid med nærings- og arbeidslivet.
Studentparlamentet stiller seg bak de delene av utkastet som her ikke er kommentert.

Vedtatt i Studentparlamentet på møte SP08/14-15, 23. april 2015.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-LAE

17.06.2015

Høringsuttalelse fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Ny
strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022
Vi viser til tilsendt forslag til Ny strategi for UiB 2016-2022. Det samfunnsvitenskapelige
fakultet har hatt denne saken ute på høring til instituttene og har på grunnlag av innspill fra
instituttene utarbeidet en høringsuttalelse. Denne ble behandlet i fakultetsstyret 15. juni.
Styret fattet i møtet følgende enstemmige vedtak:
«Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet slutter seg til uttalelsen om forslaget til ny
strategi for Universitetet i Bergen, med de endringer som kom fram i møtet».
Endelig høringsuttalelse, samt instituttenes uttalelser, følger som vedlegg.

Vennlig hilsen
Alette Gilhus Mykkeltvedt
fakultetsdirektør

Laila Eilertsen
kontorsjef

Vedlegg

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Telefon 55589050 /51
Telefaks 55589052
post@svfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7802
5020 Bergen

Besøksadresse
Fosswinckelsgt. 6
Bergen

Saksbehandler
Laila Eilertsen
55589172
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-LAE

17.06.2015

Høringsuttalelse fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Ny
strategi for UiB 2016-2022
Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil berømme UiB for å ha lagt frem et spennende utkast
til ny strategi for perioden 2016-2022. De fire hoveddelene i strategien, vi utforsker, vi
utdanner, vi utvikler og vi utfordrer fungerer som tydelige knagger og invitasjon til å utføre
fremragende forskning, utdanning og formidling. Utkastet til strategi er et godt grunnlag for
ambisiøse satsinger knyttet til forskning og utdanning ved Universitetet i Bergen.
Samfunnet møter en rekke store utfordringer som må løses med kunnskap fra ulike
fagdisipliner. Utfordringer knyttet til klima og energiomstilling er et tydelig eksempel.
Samfunnsvitenskapelige fag har en viktig rolle i å sette dagsorden, presentere analyser og
bidra med løsninger og kritiske perspektiver på de store samfunnsutfordringene. De
samfunnsvitenskapelige fagene har relevans på tvers av ulike tema og er sentrale for
samarbeid på tvers av fakultetsgrenser.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil i sin høringsuttalelse legge vekt på fire
hovedelementer i utkastet til strategi: 1) satsingen på klynger som virkemiddel, 2) status for
utviklingsrelatert og global forskning og 3) tittel på strategiutkastet 4) gjennomføringsgrad.
1) Satsingen på klynger som virkemiddel
SV-fakultetet ønsker å understreke at klynger ikke trenger å være en fysisk lokalisering
knyttet til et hus, men kan være folk som samarbeider. Utkastet til strategi vektlegger større
satsing på tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fag- og fakultetsgrenser. Det
samfunnsvitenskapelige fakultet er svært positiv til intensjonen om mer tverrfaglig samarbeid.
I strategidokumentet står det at "Vi skal utvikle klynger for nyskapende forskning, utdanning
og innovasjon". Fagmiljøene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet påpeker at det
imidlertid er uklart hvilken konsekvens slike klynger vil ha for den etablerte aktiviteten ved
UiB.
Det samfunnsvitenskapelige fakultetet vil påpeke at UiB må opprettholde sterke fagdisipliner
samtidig som faglig utvikling utforskes i skjæringspunkter mellom disipliner. Flere av
instituttene ved fakultetet påpeker at klynger i betydning av fler- og tverrfaglig forskning
vokser frem der det legges til rette for forskning av høy kvalitet og samarbeid. Intensjonen
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Telefon 55589050 /51
Telefaks 55589052
post@svfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7802
5020 Bergen

Besøksadresse
Fosswinckelsgt. 6
Bergen

Saksbehandler
Laila Eilertsen
55589172
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om høy kvalitet på aktiviteten ved UiB støttes av fagmiljøene ved fakultetet. Flere av
instituttene påpeker at den beste forskningen kommer ut av fagmiljøer som får tilstrekkelige
rammer for god disiplinbasert grunnforskning. I kombinasjon med gode mekanismer for å
fremme fler- og tverrfaglig forskning vil det kunne etableres sterke fagmiljøer innen temaene
som er identifisert som tema for klyngene.
En god og gjennomtenkt rekrutteringspolitikk må fremheves som viktig for å skape forskning
og utdanning i verdensklasse. Utkastet til strategi sier at "UiB skal kjennetegnes av en sterk
og langsiktig satsing på grunnforskning" og "utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for
faglig fordypning, mobilisering og samarbeid på tvers av faggrenser". Det
samfunnsvitenskapelige fakultet vil påpeke at dette er viktige hensyn som må ivaretas i en
situasjon der ressurser kanaliseres mot å bygge verdensledende miljøer. Forholdet mellom
grunnmiljøene og kunnskapsklyngene bør vurderes med hensyn til risikoen for en svekkelse
av grunnmiljøene og deres tradisjonelle oppgaver innen grunnforskning, teori,
metodeutvikling og utdanning. Det etterlyses avklaring på hvor mye av satsingen på klynger
som skal baseres på eksterne midler og hvor mye UiB selv vil kanalisere inn i denne
satsingen på bekostning av eksisterende fagmiljøer.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet og instituttene stiller seg positive til at det i
høringsutkastet legges opp til å satse tungt på klimaforskning ved UiB (det foreligger en egen
høringsuttalelse fra Arbeidsgruppen for klima og energiomstilling ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet). Klima og energiomstilling er sentrale samfunnsutfordringer
som krever høy forskningsinnsats, og UiB har flere ledende forskningsmiljø innen dette feltet.
Samtidig blir det stadig mer prekært å forstå kulturelle, institusjonelle, politiske og
økonomiske betingelser for klima og energiomstilling.
2) Status for utviklingsrelatert og global forskning
I evalueringen av utviklingsrelatert forskning påpekes det at UiB har forskningsaktivitet av
høy kvalitet innen feltet, og at enkelte miljøer er i verdensklasse. Samtidig påpekte
evalueringspanelet at det mangler en overordnet organisering av denne forskningen. Det er
viktig å bruke fagevalueringen til å fortsette det gode arbeidet som er lagt ned i dette feltet. I
utkastet til UiBs nye strategi nevnes ikke utviklingsrelatert forskning som en klynge. Flere av
instituttene ved fakultetet utrykker at den manglende konkretiseringen av fremtidig
organisering av denne forskningen er uheldig. Det samfunnsvitenskapelige fakultet ser det
som viktig at utviklingsorientert forskning videreføres som et viktig forskningsfelt ved UiB og
at organiseringen av dette forbedres. Ett av instituttene foreslår at globalisering og utvikling
defineres som et tverrfaglig satsingsområde og legges til viserektor for tverrfaglighet sitt
ansvarsområde.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet ønsker en selvstendig samfunnsfaglig satsning og ber i
tillegg om at det legges til rette for å styrke og koordinere satsingen på forskning på globale,
sosiale og kulturelle endringer (global, social and cultural transitions).
3) Tittel på strategiutkastet
Tittelen på utkastet til ny strategi, Hav – liv – samfunn har som mål å profilere den vide
kompetansen ved UiB samtidig som den prøver å spisse strategien mot hva UiB ønsker å
profilere utad. Tittelen bør være faglig samlende og ikke splittende i forhold til fakulteter og
institutter, samtidig som den bør angi en klar retning på UiBs satsing og profilering og
plassere UiB innenfor den nasjonale og globale forskningsverdenen.
Forslaget Hav – liv – samfunn har flere svakheter og fanger ikke viktige særtrekk ved Bergen
og Vestlandet. Hav representerer kun én side av den marine og maritime tradisjon på
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Vestlandet, men ikke Vestlandets særtrekk med fjorder og lokalsamfunn som i uminnelige
tider har vært avhengig av det karakteristiske kystlandskapet. Tittelen sitt fokus på Hav
utestenger viktige forskningsmiljø og nesten all samfunnsforskning, og tittelen utestenger
implisitt all forskning om vann som ikke er hav.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil foreslå en alternativ tittel som på samme måte som
den foreslåtte tittelen skal fokusere på kompetanse og særegenheten ved UiB som kan
profileres. Det alternative forslaget til tittel er Vann, liv og samfunn. Denne tittelen fanger inn
Bergen/Vestlandets særtrekk. Det er Vestlandet som krysningspunkt mellom ferskvann og
saltvann, mellom fosser/elver/breer/fjorder og sjø som både har gjort det til en turistmagnet,
som har skapt den vestnorske industrien og i senere tid oppdrettsnæringen.
Tilgang på vann er grunnleggende for alt liv og gjennom tittelen Vann, liv og samfunn åpnes
det for å inkludere problemstillinger som er sentrale for globale livsvilkår og for alle
fagmiljøene ved UiB.
Den engelske formen Water, life and society lyder bra, og det originale forskningsmessige er
nettopp den bevisste sammenbindingen av et fysisk element, det biologiske og det
samfunnsmessige, og fokuset på samspillet og den gjensidige forbindelsen mellom disse tre
nivåene. Tittelen vil kommunisere bra med både akademia og samfunnet generelt og vise
den nære relasjonen mellom universitetet og det som preger Vestlandet, og relasjonen
mellom vann og samfunn.
4) Gjennomføringsgrad
Å målfeste en gjennomføringsgrad på 70 % kan være uheldig på flere vis. Vi slutter oss til
ambisjonen om at UiB skal være en ledende utdanningsinstitusjon og ha høy kvalitet på
undervisningen, men å tallfeste gjennomføringsgraden er uhensiktsmessig
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Utkast til Strategiplan for UiB 2016-2022.
Høringsuttalelse fra Institutt for geografi.
Det foreliggende utkastet til strategiplan bidrar i liten grad til å formulere en helhetlig og
konsistent strategi for Universitetet i Bergen. Når det er sagt, vil vi begrense oss til følgende
kommentarer:
 Vi støtter den oppmykingen av fag- og fakultetsgrenser som klyngene og andre tiltak vil
bidra til.
 Strategiplanen viser til en rekke aktiviteter vi skal gjøre mer av (økt fokus på
eksternfinansierte prosjekter, bedre formidling og samfunnskontakt, økt publisering og økt
satsing på rekruttering). Vi savner noe konkret på hva vi skal gjøre mindre av. En ‘strategi’
innebærer at tyngdepunktet i virksomheten vris i en eller annen retning som medfører at man
gjør mer av noe på bekostning av noe annet. Vi savner derfor formuleringer i strategiplanen
om hva som er mindre viktig å gjøre fremover.
 Utviklingsforskning er usynliggjort i det foreliggende utkastet til strategiplan. Fra å ha vært
ett av to hovedsatsingsområder i tidligere strategiplaner, er utviklingsforskning/globale studier
fraværende i de 6 foreslåtte klyngene. Aktive forskere innen utviklingsforskning og globale
studier er forbauset over dette sett på bakgrunn av den positive evalueringen
utviklingsforskning/undervisning fikk i fjor. Vi frykter at usynliggjøringen av
utviklingsforskning og globale studier vil gjøre det vanskeligere å realisere noen av de andre
målsettingene som er formulert i strategiutkastet. Rekruttering av gode studenter som er
opptatt av verdens fattigdomsproblemer og andre globale utfordringer blir ikke lettere; det blir
vanskeligere å overbevise ledende utviklingsforskere om å komme til Bergen; EU-prosjekter i
sektoren vil ikke oppfatte UiB som potensiell partner. Å utelate globale studier i planen vil
bidra til å degradere UiB fra et ledende norsk (og nordisk) universitet på utviklingsfeltet til en
regional institusjon.
 Instituttet støtter også forslaget om å bygge en klimaklynge ved UiB. Klima og
energiomstilling er sentrale samfunnsutfordringer som krever høy forskningsinnsats. Institutt
for geografi, sammen med de andre fagmiljøene ved SV-fakultet har stor fagkompetanse på
dette feltet som vil være viktig i et tverrfaglig samarbeid med de andre fagmiljøene ved UiB.
Vi viser ellers til høringsuttalen fra Arbeidsgruppen for klima og energiomstilling ved Det
samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet støtter innspillene som kommer frem i dette
forslaget.
 Tittelen på utkastet, «Hav – liv – samfunn» fremstår som noe intetsigende. Den gjenspeiler
noe mange universiteter arbeider med snarere enn å vise til en særegen profil. Vi foreslår at
man profilerer en spissere profil, heller enn å søke å finne et motto som prøver å omfatte
bredden på alt vi gjør ved UiB.
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Til SV-fakultetet

Bergen 02.06.2015

Høring – UiBs strategiplan 2016-2022
Ved Infomedia er strategiplanen presentert og diskutert på et utvidet stabsmøte (22.4.),
og senere (12.5.) ble stab / forskningsgrupper invitert skriftlig til å levere innspill til
planen som helhet, og på de punktene fakultetet ber som spesielt. Ved fristens utløp var
det ikke kommet inn innspill fra stab eller forskningsgrupper. Dette kan tolkes som
uttrykk for bred tilslutning til strategiplanen, eller mer urovekkende, som en
likegyldighet i forhold til planen. I lys av debatten på stabsmøtet finner instituttledelsen
grunn til å velge den første tolkningen.
På debattmøtet var det tre områder som særlig skapte debatt. Momentene fra debatten
bringes videre, med den presisering at synspunktene ikke er vedtatt i instituttets
organer.
1. Klyngesatsingens innhold og konsekvenser for grunnmiljøene. Det er bred enighet om
at utvikling av kunnskapsklynger kan være et godt grep for faglig nyskaping, for å styrke
forskningssamarbeid og samhandling mellom fag og mellom UiB og omverden, samt
styrke UiBs bidrag til innovasjonsrettet forskning. To typer bekymringer ble fremmet fra
staben:
En vriding av ressurser fra grunnmiljøene til kunnskapsklyngene. Kostnaden ved å
bygge slike klynger knyttet infrastruktur, administrative ressurser og til vitenskapelig
ansatte, kan bli stor. Dette skal finansieres via ordinære budsjetter i flere år, basert på
en forventning om økte inntekter i fremtiden.
Skal kunnskapsklyngene utvikle studietilbud og forskningsaktiviteter i samarbeid med
eller i konkurranse med grunnmiljøene? Forholdet mellom grunnmiljøene og
kunnskapsklyngene må vurderes grundig, særlig med hensyn til en svekkelse av
grunnmiljøene og deres tradisjonelle oppgaver innen grunnforskning, teori og
metodeutvikling.
2. Å målfeste en gjennomføringsgrad på 70% kan være uheldig på flere vis. Vi slutter oss
til ambisjonen om at UiB skal være en ledende utdanningsinstitusjon og ha høy kvalitet
på undervisningen, men gjennomføringsgraden er avhengig av mange faktorer – også
kontekstuelle. Et slik mål kan ha uforutsette konsekvenser, f eks kan det å legge press på
ansatte for å nå et tallfestet gjennomføringsmål føre til at man lemper på kravene til
gjennomføring og vi kan få en kvalitetssenkning.
3. Formidling er løftet tydelig fram, noe vi mener er viktig og bra. Digitalisering løftes
spesielt fram, med en ambisjon å bli ”ledende på digital formidling.” Infomedia er
usikker på hvor fornuftig det er med en formulering (ledende i forhold til hva/hvem?).
Videre legges det opp til oppbygging av et stort apparat rundt formidling, mens lite sies
om forskernes rolle. Stabsmøtet ved Infomedia peker på at det viktigste i vellykket
formidling er motiverte forskere. Dette, f eks sammen med incitamenter for god
formidling, bør vurderes tatt inn i planen.
Leif Ove Larsen
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Innspill til høring – UiBs utkast til strategiplan 2016-2022
Fra: Arbeidsgruppen for klima og energiomstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
Arbeidsgruppen består av representanter fra alle institutt: Svein Olaf Dahl (Institutt for
geografi), Ståle Knudsen (Institutt for sosialantropologi), Odd Gåsdal (Sosiologisk institutt),
Jan Erik Askildsen (Institutt for samfunnsøkonomi), Eirik Amundsen (Institutt for
samfunnsøkonomi), Erling Moxnes (Institutt for geografi, Gruppe for systemdynamikk), Dag
Elgesem (Institutt for informasjons- og medievitenskap), Jan Froestad (Institutt for
administrasjon og organisasjonsvitenskap), Siri Gloppen (Institutt for sammenlignende
politikk) og Håvard Haarstad (Institutt for geografi).
Høringsuttalelse: klima og energiomstilling
Fagmiljøene ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet er positive til at det i høringsutkastet
legges opp til å bygge en klimaklynge ved UiB. Klima og energiomstilling er sentrale
samfunnsutfordringer som krever høy forskningsinnsats. Samtidig har UiB flere ledende
forskningsmiljø innen dette feltet som det er naturlig å satse videre på.
Etter hvert som den naturvitenskapelige kunnskapen om klimaendringene blir sikrere og
sikrere, dreier aktuelle forskningstema over mot samfunnets omstillingsprosesser. Det blir
stadig mer prekært å forstå kulturelle, institusjonelle, kognitive, politiske og økonomiske
betingelser for omstilling. Her har fagmiljøene ved SV-fakultetet i de siste årene utviklet en
rekke forskningsprosjekter og initiativer.
Som innspill til høringsprosessen vil vi fremme følgende:
• Klimaforskningen bør organiseres slik at det legges til rette for tverrfaglig samarbeid.
Vi ønsker å styrke den samfunnsvitenskapelige klimaforskningen og utvikle et nært
samarbeid med naturvitenskapelige miljøer, samt de humanistiske, psykologiske og
andre miljøer.
• Ett tiltak som kan bidra til å åpne for tverrfaglig samarbeid er å bruke begrepet
”omstilling” i navnet på klimaklyngen. Dette skaper faglige innganger for miljøer
utenfor de naturvitenskapelige.
• Ved videre organisatorisk oppbygging av dette forskningsfeltet bør UiB trekke veksler
på kompetansen og merkenavnet til Bjerknessenteret.
• Det er viktig at eventuelle nye sentre eller initiativer ikke fører til at forskere løsrives
fra sine disiplinære fagmiljøer. Vår erfaring er at den disiplinbaserte og generiske
innsikten som fagmiljøene besitter er veldig verdifull som bidrag inn i tverrfaglige og
tematiske satsinger som klima og energiomstilling. Derfor er det viktig å lage
organiserte møteplasser for den disiplinovergripende forskningen, for å utvikle
prosjektideer og prosjektsamarbeid.
• Utkastet legger opp til å skille klima (klimaklyngen) og energi (Science City Bergen).
Det er viktig å ha med seg at dette bør være tette faglige koblinger mellom
klimaforskningen og energiforskningen, ettersom disse griper i hverandre på flere
måter. For eksempel, mesteparten av CO2-utslippene kommer fra samfunnets
produksjon og konsum av energi. Klimaforskningen presenterer utfordringer til
energiforskningen, og kunnskap om teknologiske muligheter inngår i analyser av
politikk for omstilling.
Bergen, 29. mai, 2015.
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Høringssvar på UiBs utkast til strategiplan 2016-2022
UiB har lagt fram et meget godt og spennende utkast til ny strategiplan 2016-2022 der
tittelen – Hav, liv samfunn – og den overordnede visjonen – Kunnskap som former
samfunnet – er potensielt inkluderende og utfordrende for alle fagmiljøene. De fire
oppdragene fungere som tydelige knagger og invitasjoner til å utføre fremragende forskning,
utdanning og formidling både individuelt og i grupper. Skissen avspeiler godt arbeid i et
presist språk og holder fram klare ambisjoner det ikke er vanskelig å være enig i.
UiBs utkast til strategiplan 2016-2022 ble sendt på høring 4 mai til alle instituttets ansatte.
Utkastet har også vært lagt fram for forskningsgruppene. Høringen er basert på innspill fra
ansatte.

Om disipliner og klynger
Strateginotatet understreker betydningen av å reinvestere i sterke fagdisipliner (F1) og også
det tydelige ønsket om å opprette innovative forskningsklynger. Det er viktig å holdefast på at
Universitetet både må pleie og sikre sterke fagdisiplinene samtidig som innovasjonen
utforskes i skjæringspunkter mellom disipliner. Ikke alle disipliner har nødvendigvis livets rett
og ikke alle klynger kan bli like vellykkede. Det er viktig å ikke utarme disiplintro fagmiljøer
selv om mye av virksomheten også skal innrettes mot og finansieres gjennom eksterne
prosjekter.
I strateginotatet heter det (p.12) at «Faglige nyvinninger finner gjerne sted i krysningsfelt
mellom ulike disipliner, ofte i møter med de store samfunnsmessige utfordringene. Det er
imidlertid strukturelle utfordringer med å satse tverrfaglig innen universitetets
fakultetsstruktur.» Det er viktig å understreke at faglige nyvinninger ikke nødvendigvis skal
oppskaleres til nye organisasjonsenheter. Men for de faglige nyvinningene der det er mulig
og ønskelig og de har skalafortrinn, kan det være formålstjenelig å satse infrastruktur mer
ambisiøst på tvers av disipliner og fakultetsgrenser. Det er ikke uomstridt at klynger den
riktige måte å løse slike store satsinger på, men det riktige er å prøve.
Institutt for sammenliknende politikk er positive til at det i høringsutkastet legges opp til å
bygge en klimaklynge ved UiB, og slutter seg til uttalelsen fra Arbeidsgruppen for klima og
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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energiomstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Klima og energiomstilling er
sentrale samfunnsutfordringer som krever høy forskningsinnsats. Etter hvert som den
naturvitenskapelige kunnskapen om klimaendringene blir sikrere og sikrere, dreier aktuelle
forskningstema over mot samfunnets omstillingsprosesser. Det blir stadig mer prekært å
forstå kulturelle, institusjonelle, kognitive, politiske og økonomiske betingelser for omstilling.
Her har fagmiljøene ved SV-fakultetet i de siste årene utviklet en rekke forskningsprosjekter
og initiativer.
Det er viktig å understreker at en satsing på klima henger tett sammen med to andre større
forskningsfelt/områder. Det ene er en energiklynge (Science City Bergen) blant annet fordi
mesteparten av CO2-utslippene kommer fra samfunnets produksjon og konsum av energi.
Det andre er muligheten for en reorganisering av satsningsområdet utviklingsforskning som
ble vurdert til å holde høy internasjonal standard, endog verdensklasse, men som hadde
potensiale til å bli bedre organisert. Det er viktig å aktivt bruke fagevalueringen av
utviklingsforskningen til å fortsette det gode arbeidet som er lagt ned i dette feltet.
Utviklingsforskning må brukes til kunnskapsoverføring slik at land i det globale sør ikke
gjentar eller forsterker miljøfeilene gjort av nord og vesten.
I dette skjæringspunktet kan vi også identifisere enda et pågående satsingsområde som kan
innrettes mot en klyngesatsning. Vi etterlyser derfor en innsats som adresserer spørsmål
knyttet til politisk utvikling og styresett. En klynge mot «Governance and Social
Transformation» vil inkludere samfunns- og statsvitenskapelige miljøer i tett samarbeid med
juridiske
og
tilstøtende
fagmiljøers
kompetanse
på
lover,
domstoler
og
rettighetsproblematikk. Her finnes det allerede fremragende og offensive tverrfaglig
forskningsmiljøer i Bergen som CMI, BECCLE og Centre for Law and Social Transformation.
Det er også positivt at det satses på tilbud og effektivisering av infrastruktur. Det kan være
både kostnadseffektivt og forskningsgenererende at flere miljøer kan nyttiggjøre seg samme
infrastruktur. Slike kjernefasiliteter kan i seg selv være forskningsstimulerende gjennom
møteplasser for forskere og med felles metodebruk og datautveksling.
Instituttet ser også positivt utviklingen av en helseklynge og en maritim klynge. Spesielt
konsekvenser av klimaendringer i arktis og nordområdende vil endre internasjonalt samkvem
og skape nye regimer der statsvitenskapelig kunnskap om forvalting og konflikt vil være
viktig.
Overhodet er det kritisk at metodefronten i den samfunnsvitenskapelig atferdsforskningen
inkluderes og integreres i klynger og større forskningssatsinger. Grunnleggende kunnskap
om incentiver, stimuli, dulting (‘nudging’), holdninger og handlinger er helt nødvendig om det
skal kunne skapes forskningsresultater med betydning og konsekvenser og endringer for
mennesker og samfunn. Her ligger Medborgerpanelet og den tilhørende og kommende
Lab’en inne med svært stort potensiale.

Øvrig
UiB må bli en attraktiv arbeidsplass for unge og dyktige nasjonale og internasjonale forskere.
Det må etableres effektive tilsettingsprosesser og gode mottaksrutiner for internasjonale
forskere og deres familier. Forskerne og ansatte må tilbys gode arbeidsforhold og attraktive
ressurser.
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Kunnskapen er internasjonal. Utveksling av forskere, studenter og administrativt ansatte vil
styrke arbeidsplassene og legge til rette for internasjonale og spennende fagmiljøer. Det er
viktig å satse på god språkpolitikk og å gjøre læringsmiljøet attraktivt, spennende og
utfordrende for så vel undervisere som studenter.
Om kompetanseinstitusjon (H)
Det er litt uklart hva som ligger i «utviklingsorienterte relasjoner», og det er viktig å
understreke at de prisverdige «praksisnære utdanninger» ikke bare innebærer å flytte
forelesninger og seminarer bort fra Universitetet, men å bruke nødvendig tid og ressurser på
individuell oppfølging av studenter og arbeidsgivere i praksisrelasjonene.

Mindre endringer
Vi foreslår følgende konkrete endringer in teksten:
B1 Våre forskere og studenter utforsker grunnleggende spørsmål fra universets opprinnelse
via menneskehetens historie og samtid og til jordens framtid. (tillegg i kursiv)
Begrunnelse: det er hvor menneskene og samfunnet er i dag at vi må ta valgene for
vår framtid.

Under punktet «En nyskapende og formålstjenlig organisasjon» under Del II, side 12, er et
viktig å legge til følgende:
«Implementering av UiBs strategi krever en velfungerende og profesjonell organisasjon, med
effektiv og fremtidsrettede administrative støttetjenester.» (tillegg i kursiv)
Begrunnelse: Det er viktig at både administrative og faglige tjenester båd innad og
utad på universitetet er og framstår som profesjonelle, dvs at de møter de formelle og
uformelle krav til kvalitet, prosedyrer og atferd.

Instituttet ønsker lykke til med det spennende strategiarbeidet 2016-2022 og ser fram til å
bidra til at UiB når sine ambisiøse mål.

Vennlig hilsen
Gunnar Grendstad
instituttleder

Maria Lundhaug
administrasjonssjef
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Høringsuttalelse utkast til UiB strategi 2016-2022

Institutt for sosialantropologi har følgende kommentarer til utkast til strategiplan.
1. Vi mener at planen er uklar når det gjelder satsingsområdet globalisering og utvikling. På den
ene siden understrekes det at UiB vil «bruke fagevalueringene av marin og utviklingsrelatert
forskning til å utvikle våre faglige tyngdepunkt innen disse områdene» og, videre, at
evalueringene skal brukes som «en ressurs for å etablere organisatoriske overbygninger for
tverrfaglig forskning innen 2016» (s. 12). Det forblir imidlertid uklart hvordan dette er tenkt
implementert. Globalisering- og utvikling er ikke nevnt blant de skisserte klyngene (s. 13-14).
Vi savner en synliggjøring av HVORDAN det er tenkt at UiB skal satse på dette feltet. Etter vår
mening børe det presiseres at globalisering og utvikling er et tverrfaglig satsingsområde som
den nye viserektor for tverrfaglighet vil ha ansvar for og som vil tilføres ekstra ressurser
gjennom den porteføljen som denne nye enheten disponerer. Vi foreslår at dette skrives inn
etter kulepunktene (eller som et ekstra kulepunkt) under seksjonen «Tverrfaglighet for å
møte utfordringer» på side 12. Planen bør også inneholde en skisse for hvordan
satsingsområdet er tenkt organisert.
2. I et tilsvar til et leserbrev ansatte på Institutt for sosialantropologi publiserte i PåHøyden i
rektorvalgkampen skrev «Team Olsen» at «Disiplinene skal være basis i organiseringen av
UiB også i framtiden. Organisatorisk endring skal i all hovedsak være basert på faglige behov
som fremmes fra fagmiljøene». Dette følges opp på et overordnet plan i utkastet til
strategiplan med formuleringen: «Sterke fagdisipliner…er en forutsetning for at universitetet
kan bidra til fornying av grunnforskningen og gi svar på samfunnets utfordringer» (s. 7).
Imidlertid følges dette ikke opp med forslag til konkrete tiltak for å sikre fagdisiplinenes
styrke og reproduksjon. Dette blir særlig akutt sett i lys av planens sterke og gjentagende
fokus på tverrfaglighet og klynger. Våre fagmiljø har erfaring for at mulighetene for å
realisere framragende forskning er avhengig av solide disiplinmiljø. En slik sammenheng ble
nettopp påpekt i evalueringen av Global- og utviklingsforskning ved UiB: at antropologi
hevder seg godt i dette feltet bygger nettopp på et solid disiplinmiljø. God tverrfaglighet
forutsetter solid faglighet. Derfor mener vi det i utkast til strategiplan er et misforhold
mellom mål og middel: Opprettelsen av klynger er ikke (i seg selv) et middel for å oppnå
fremragende forskning. Planen bør derfor skissere mekanismer som hindrer utarming av
disiplinmiljøene ved opprettelse av og deltakelse i klynger. For eksempel bør faginstitutter
sikres kompensasjon når ansatte deltar i klynger. Det kan også vurderes om en viss
prosentandel av grunnbevilgningen skal være dedikert grunnmiljøene.
3. Utkastet til strategiplan er forbausende taust når det gjelder arbeidsbetingelser for
vitenskapelig ansatte. «Sterk og langsiktig satsing på grunnforskning», «sterke fagdisipliner»
og «fremragende forskningsbasert utdanning» (sitater hentet fra utkast til strategiplan) er
avhengig av at forskere sikres forutsigbare rammer og nok tid til forskning. Derfor er det
viktig at UiB jobber for å få ned andelen midlertidig ansatte og at 45% forskningstid til alle
fast ansatte garanteres. Vi minner om at i rektorvalgkampen støttet rektoratet dette
prinsippet: «Team Olsen garanterer at vi skal arbeide hardt for minst 45% forskningstid for
faste, vitenskapelige ansatte». Med stadig større del eksternfinansiering av UiB sin
virksomhet og med politisk press for strukturendringer er dette prinsipper som utfordres. I
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utkast til strategiplan er det bare under avsnittet «En nyskapende og formålstjenlig
organisasjon» at denne tematikken så vidt berøres ved at det loves «En helhetlig
gjennomgang av lønns- og personalpolitikken ved UiB innen 2016». Vi foreslår at det her
legges til et punkt som kan ha følgende ordlyd: «For å sikre sterk og langsiktig satsing på
grunnforskning, sterke fagdisipliner og fremragende forskningsbasert utdanning vil UiB legge
til rette for at en større andel av de vitenskapelig ansatte blir fast ansatt og at 45%
forskningstid til alle fast ansatte sikres».
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Høringssvar på UiBs utkast til strategiplan 2016-2022

Sosiologisk institutt har en rekke kommentarer til utkastet til ny strategiplan; de er samlet i
kortfattede punkter nedenfor i en ikke prioritert rekkefølge:

Forholdet mellom grunnforskning og klyngevirksomhet/tverrfaglighet
Det finnes i teksten et grunnleggende uklart forhold mellom på den ene siden ‘en sterk og
langsiktig satsing på grunnforskning’ (B2) og utviklingen av ‘breddeuniversitetet’ (B3) og på
den andre siden den samtidige satsingen på å ‘utvikle klynger for nyskapende forskning,
utdanning og innovasjon’ (D6). Det fremgår av avsnittet om ‘Klynger for kunnskapsmiljøer i
verdensklasse’ at klyngene skal ha karakter av samlokaliserte enheter og ta utgangspunkt i
eksisterende oppbygget kunnskap på en rekke områder. Men om noen av hovedkreftene til
dette skal trekkes fra eksisterende miljøer, vil dette få konsekvenser for grunnmiljøene og
grunnforskningen. Viktig i denne sammenhengen er også å avklare hvor mye av
klyngesatsingen som skal baseres på eksterne midler fra Forskningsrådet og EU, og hvor
mye UiB selv vil kanalisere inn i denne satsingen.

Konkretisering av gjennomføringsprosent
Det fremgår av s.8 i dokumentet at alle bachelor- og masterstudenter ved UiB innen 2022
skal oppnå en gjennomføringsprosent på 70. I forhold til hva situasjonen er mange steder i
dag, er dette en betraktelig økning, og det er usikkerhet knyttet til om den rekke av punkter
som nevnes s.8 (G1-G9) faktisk fører til en økning i gjennomføringen. Det er imidlertid en
kjent erfaring at om man skal tilstrebe en spesifikk prosentandel kan dette føre til utviklingen
av irregulære metoder for å nå opp til det fastsatte mål. Instituttets forslag er at man unngår
en konkret prosent-spesifisering og heller legger opp til en plan som handler om at hvert
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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enkelt grunnmiljø må sette i gang en prosess med dels å få kunnskap om hva det er som
hindrer gjennomføringen og dels dernest legge en plan for hvordan dette kan endres på en
måte som er relevant i den respektive lokalfaglige kontekst.

Kjønn
På tross av at likestilling er en av universitetets sentrale verdier, ser vi ikke at dette nevnes
særskilt i dette dokumentet, og særlig gjelder dette kjønn. Instituttet foreslår at det for
eksempel under punkt B5 som sier at ‘Vi skal samle de beste talentene blant forskere og
studenter’ tilføyes: ‘av begge kjønn’. Instituttet foreslår også en langsiktig plan om å øke
kvinneandelen blant professorer på UiB i alle miljøer.

Nærings og forvaltnings-PhD’ere
Dokumentet klargjør med tydelighet at UiB skal bli verdensledende på en rekke fagområder
(jf. F). Samtidig satses det på en profilering av ordningen med nærings-PhD og forvaltningsPhD. Ettersom dette er relativt nye ordninger, og det kanskje vil kreve noen andre metoder
for doktorgradsutdanningen enn det som finnes innen de etablerte tradisjoner, bør det
kanskje presiseres at dette er PhD utdanninger som skal leve opp til de eksisterende
etablerte standarder for PhD løp. Hvis ikke, virker dette motsetningsfullt i forhold til målet om
at ‘alle våre fakultet [skal] ha fagmiljøer i verdensklasse’ (s.7) innen 2022.

Snarveier til ansettelse
Av punktet om ‘En god rekrutteringsarena’ (s.14) fremgår at det skal arbeides med et
program for å rekruttere internasjonalt ledende professorer. Dette arbeid er allerede satt i
gang og handler om en rekrutteringsmetode som går utenom den vanlige frie konkurranse på
bakgrunn av åpne utlysninger av stillinger ved UiB. Det er også et arbeid som det
samarbeides med Bergen Forskningsstiftelse om uten at det er klart hvilken rolle stiftelsen
spiller i rekrutteringsprosessen. Sosiologisk institutt er kritisk til slike rekrutteringsprosesser.
Selv om det nye ansettelsesreglementet riktignok inkluderer muligheten for ‘kalling’ bør dette
være rene unntak og hvor det ikke finnes andre muligheter. ‘Program for å rekruttere
internasjonalt ledende professorer’ (s.14) handler reelt om rekruttering gjennom nettverk og
harmonerer ikke godt med universitetets demokratiske grunnverdi.

Partnerskapsskoler
Under punktet om ‘Synliggjøring av kunnskap’ (s.15) fremgår at det skal utvikles en ‘Økt
satsing på studentrekruttering der særlig elever i videregående skole orienteres om fagtilbud
på et tidlig tidspunkt’ og videre at det skal være en ‘satsing på informasjon til studenter
gjennom partnerskapsskoler.’ Gjennom nyere skolereformer søker elever til videregående
skole seg inn på skoler ut fra en prioriteringsliste; og det er kjent at dette har skapt en ny
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konkurranse skolene imellom og en klarere inndeling av elever i ‘skoleflinke’ og ‘mindre
skoleflinke’ (basert bare på karakterer). Det nye ‘frie skolevalg’ er slik en type
ulikhetsdannende/-bevarende fenomen. Om UiB fakulteter utvikler partnerskap med de
skoler som rekrutterer elever med de høyeste karakterer, bidrar UiB til ulikhetsmekanismene
i skolesystemet. Sosiologisk institutt foreslår at UiB, for å unngå slike uintenderte
konsekvenser, sikrer en større spredning i hvilke videregående skoler det utvikles et
partnerskap med og dessuten sikrer at det gis like god informasjon til alle videregående
skoler om mulighetene for høyere utdanning.

Vennlig hilsen
Karen Christensen
instituttleder

Maria Lundhaug
administrasjonssjef
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Høring på UiBs utkast til strategiplan 2016-2022: Innspill fra Institutt for
økonomi
Forslag til ny strategi for UiB for 2016-2022, Hav – liv – samfunn, er sendt på en åpen høring.
I brev av 21. april 2015 inviterer Det samfunnsvitenskapelige fakultet instituttene til å gi
innspill til fakultetets høringsuttalelse. Instituttene blir spesielt oppfordret til å kommentere
forslaget om kunnskapsklynger. Et av de tidligere satsingsområdene ved UiB,
utviklingsrelatert forskning, er ikke inkludert blant klyngene og instituttene blir oppfordret til
å kommentere dette også.
Nedenfor følger innspill fra Institutt for økonomi, vedtatt i instituttrådsmøte 2. juni 2015.
Innspill fra Institutt for økonomi:
Institutt for økonomi mener det framlagte utkastet til strategi for perioden 2016-2022 er et
godt grunnlag for ambisiøse satsinger knyttet til forskning og utdanning ved Universitetet i
Bergen. Vi kan således slutte oss til hovedtrekkene i framlegget.
Det understrekes tydelig både i de innledende punkter A-E, i de strategiske mål F-I og i Del 2
ønsket om satsing på tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fag- og fakultetsgrenser. Dette
kan vi slutte oss til. Vi vil imidlertid understreke at god tverrfaglig forskning ikke kan vokse og
utvikles uten gode grunnmiljøer og høy kompetanse i de enkelte fagdisipliner. Dette
forholdet er underkommunisert. Kun punkt F1 (Strategiske mål) synes direkte å framheve
fagdisipliner. I Del 2 som omhandler ‘Tiltak, virkemidler og ressurser’ er tiltak som kan styrke
basismiljøer fraværende. Institutt for økonomi etterlyser en større anerkjennelse av
betydningen av satsingen på basismiljøer, som et mål i seg selv for å utvikle verdensledende
miljø innen enkeltdisipliner, men også som nødvendig for å utvikle tverrfaglig forskning på et
høyt internasjonalt nivå. Den sterke vektleggingen av enkelte tematiske områder kan virke
uheldig for Universitetet i Bergen å framstå som et breddeuniversitet. Det er viktig å
vektlegge også den brede satsingen som et universitet skal ha. Det må gis rom for
verdensledende forskning og forskningsbasert undervisning knyttet til sterke basismiljøer
også utenfor gitte tematiske satsinger.
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Det legges relativt stor vekt på utvikling av kunnskapsklynger. Som en språklig kommentar vil
vi påpeke at begrepet klynge kan virke noe misvisende i forhold til hva man søker å oppnå.
Det virker som det egentlig dreier seg om fysisk samlokalisering av relaterte forsknings- og
utdanningsaktiviteter. Institutt for økonomi ser at det ofte kan være hensiktsmessig å samle
relaterte forskningsaktiviteter fysisk. Det er imidlertid ikke gitt alle faglige satsinger knyttet
til en tematikk blir best ivaretatt i et fysisk samlokalisert miljø. Gode samarbeidsrelasjoner og
utvikling av tverrfaglige prosjekter, som kan være mellom miljøer ved UiB, men også
nasjonalt og internasjonalt, vil trolig best skje nysgjerrighetsdrevet med utgangspunkt i faglig
sterke miljøer. Institutt for økonomi ønsker således i større grad stimulanser og insentiver til
tverrfaglighet som sådan, enn den sterke vektleggingen av satsing og ressursbruk knyttet til
fysisk samlokalisering. Institutt for økonomi finner det betenkelig at det ‘fremste virkemiddel
for å utvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer er å etablere kunnskapsklynger’.
Snarere bør kunnskapsklynger være ett av mange virkemidler.
I forlengelsen av dette finner Institutt for økonomi det også rimelig at det ikke legges opp til
en egen kunnskapsklynge i utviklingsforskning. Utviklingsforskning er et sentralt
forskningsfelt ved flere institutter og miljøer, inkludert Institutt for økonomi, og slik bør det
også være. Det er ikke naturlig å samlokalisere all utviklingsrelatert forskning. Det bør ikke av
den grunn fremstå som om utviklingsforskning er mindre viktig enn de felt der det legges til
rette for kunnskapsklynger, slik det kan oppfattes ved å lese nåværende utkast. Dette
illustrerer problemet med å la fysisk samlokaliserte enheter være det viktigste virkemiddelet
for tverrfaglighet.
Det framstår som noe uklart hvordan det foreliggende utkast skal gi grunnlag for
prioriteringer. I den grad del 2 gir grunnlag for en prioritering, ville vi ha løftet fram
rekruttering som det første og viktigste punkt for å jobbe mot å ha fagmiljøer i
verdensklasse.
Institutt for økonomi synes formuleringen ‘UiB skal bli Norges mest attraktive studiested’ er
noe problematisk, både ved at utsagnet er vanskelig etterprøvbart, og at det vi heller bør
uttrykke er at vi ønsker å tiltrekke oss dyktige studenter. Videre sies det at ‘Innen 2022 skal
bachelor- og masterstudenter ved UiB ha en gjennomføringsgrad på 70%’. Dette er også noe
unyansert. Andelen virker noe tilfeldig valgt, samtidig som vi finner målsetting om høy
gjennomføring viktig for master-, profesjons- og PhD-studier, men ikke av så stor betydning
for bachelorstudier.
Knyttet til et pågående arbeid med etablering av et mulig senter for energiomstilling ved SVfakultetet har en arbeidsgruppe, der Institutt for økonomi deltar, fremmet et forslag til
uttalelse. Institutt for økonomi slutter seg til denne uttalelsen, som er vedlagt.
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Innspill til høring – Universitetet i Bergen – Strategi 2016-2022
Høringsuttalelse: klima og energiomstilling
Klima og energiomstilling er sentrale samfunnsutfordringer som krever høy
forskningsinnsats. Samtidig har UiB flere ledende forskningsmiljø innen dette feltet som det
er naturlig å satse videre på.
Etterhvert som den naturvitenskapelige kunnskapen om klimaendringene blir sikrere og
sikrere, dreier aktuelle forskningstema over mot samfunnets omstillingsprosesser. Det blir
stadig mer prekært å forstå kulturelle, institusjonelle, kognitive, politiske og økonomiske
betingelser for omstilling. Her har fagmiljøene ved SV-fakultetet i de siste årene utviklet en
rekke forskningsprosjekter og initiativer.
Som innspill til høringsprosessen vil vi fremme følgende:
 Klimaforskningen bør organiseres slik at det legges til rette for tverrfaglig samarbeid.
Vi ønsker å styrke den samfunnsvitenskapelige klimaforskningen og utvikle et nært
samarbeid med naturvitenskapelige miljøer, samt de humanistiske, psykologiske og
andre miljøer.
 Ett tiltak som kan bidra til å åpne for tverrfaglig samarbeid er å bruke begrepet
”omstilling” i navnet på klimaklyngen. Dette skaper faglige innganger for miljøer
utenfor de naturvitenskapelige.
 Ved videre organisatorisk oppbygging av dette forskningsfeltet bør UiB trekke veksler
på kompetansen og merkenavnet til Bjerknessenteret.
 Det er viktig at eventuelle nye sentre eller initiativer ikke fører til at forskere løsrives
fra sine disiplinære fagmiljøer. Vår erfaring er at den disiplinbaserte og generiske
innsikten som fagmiljøene besitter er veldig verdifull som bidrag inn i tverrfaglige og
tematiske satsinger som klima og energiomstilling. Derfor er det viktig å lage
organiserte møteplasser for den disiplinovergripende forskningen, for å utvikle
prosjektideer og prosjektsamarbeid.
 Utkastet legger opp til å skille klima (klimaklyngen) og energi (Science City Bergen).
Det er viktig å ha med seg at dette bør være tette faglige koblinger mellom
klimaforskningen og energiforskningen, ettersom disse griper i hverandre på flere
måter. For eksempel, mesteparten av CO2-utslippene kommer fra samfunnets
produksjon og konsum av energi. Klimaforskningen presenterer utfordringer til
energiforskningen, og kunnskap om teknologiske muligheter inngår i analyser av
politikk for omstilling.

Vennlig hilsen
Jan Erik Askildsen
instituttleder

Kathrine Kloppen
seksjonsleder
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Høringsuttalelse fra UiB Global -Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016 - 2022
Utkastet til ny strategiplan inneholder mange verdifulle perspektiver og presenterer nye takter i
organiseringen av forskningen. Vi etterlyser likevel sterkere fokus på globale utfordringer og
universitetets ansvar for å bidra til en bærekraftig framtid.
UiBs tradisjonelle hovedsatsing på «global og utviklingsrelatert forskning» har bidratt til
kunnskapsoverføring og forskning for å motvirke fattigdom og marginalisering internasjonalt.
Grunnlaget for det som i dag er et stort og særdeles tverrfaglig miljø ble lagt på 1960-tallet, og har
vært et prioritert satsingsområde siden slutten av 1980-tallet. UiB har hatt, og har fremdeles, et
nasjonalt fortinn innen globalt orientert forskning og er det universitetet i Norge med bredest
forpliktende samarbeidsrelasjoner med forskere og forskningsinstitusjoner utenfor Europa og NordAmerika. Vi mener dette bør komme tydelig fram i strategien.
Evalueringen av dette satsningsområdet i 2014 bekrefter tidligere evalueringer og slår fast at
kvaliteten på, og relevansen av, den vitenskapelige produksjonen på feltet holder fremragende
internasjonal standard. Evalueringspanelet anbefaler at UiB «opprettholder global og
utviklingsrelatert forskning og utdanning som et strategisk satsningsområde og sikrer at all forskning
og utdanning innenfor satsningsområdet er representert i universitetets profilering og strategi», og
samtidig styrker organiseringen av tverrfaglig forsknings- og utdanningssamarbeid.
Vi mener det er viktig at Universitetets lange og unike historie, med forskning som støtter opp om en
global bærekraftig utvikling, blir tydeliggjort i strategien, og at miljøet organiseres som en
kunnskapsklynge på globale samfunnsutfordringer. Klyngens fokus vil være på globale
samfunnsutfordringer for å bidra med bærekraftige løsninger innenfor helse, miljø, demokrati,
likeverd og en globalt rettferdig samfunnsutvikling. Dette er områder som krever utstrakt
samarbeid på tvers av disipliner og på tvers av ulike deler av verden.
Viktigheten av forskning på globale samfunnsutfordringer er vektlagt i:
− Meld. St. 7 (2014-2015)
− Meld St. 18 (2014-2015)
− Strategi for Norges forskningsråd 2015-2020: Forskning for innovasjon og bærekraft
− Horizon 2020
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Klima er nevnt i utkastet til ny strategi, men bør løftes frem som del av FNs nye universelle
bærekraftmål (Sustainable Development Goals 2015-2030). Disse målene har en helhetlig tilnærming
til klima, miljø, fattigdom og rettferdighetsutfordringer, noe UiB bør identifisere seg med. Her er det
naturlig å trekke på UiBs kunnskap om, og samarbeidspartnere i, de landene som vil bli hardest
rammet av et tøffere klima og som også, ofte, har de største utfordringene når det gjelder fattigdom,
helse og rettferdighet.
Bergen Summer Research School (BSRS)
Bergen Summer Research School on Global Development Challenges er et suverent prisme som viser
spekteret i forskningen, på tvers av basalfag, institutter, fakulteter og institusjoner, og som tar for seg
de store globale utfordringene. Dette viktige tiltaket både fremmer tverrfaglig samarbeid ved UiB,
med institusjoner i Bergen, og bygger langsiktige relasjoner med unge forskere verden over, samt
profilerer Universitetets samfunnsansvar nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å være et møtested
for forskere og studenter, gir BSRS en merverdi ved å tilføre fakulteter, institutter og disipliner
tverrfaglig kompetanse. Dette bør satses på og tydeliggjøres i strategien.
Kunnskapsklynge på globale samfunnsutfordringer
En kunnskapsklynge på globale samfunnsutfordringer må ha en sterk og raus faglig ledelse og en fast
kjerne-stab av forskere, forankret i en enhet i Jekteviksbakken 31, som allerede har optimale fysiske
og administrative fasiliteter for samarbeid på tvers av fag og institusjoner. I tillegg må det tilbys
kontor- og møteplasser der for frikjøpte forskere og gjesteforskere for kortere og lengre perioder. I
Jekteviken er det i dag tett og godt samarbeid med CMI og Ressurssenteret. Sistnevnte tilrettelegger
arrangementer, for UiB og CMI, både av disiplinorientert og tverrfaglig karakter og samler forskere
fra ulike fagfelt og stimulerer til nye samarbeid. En kunnskapsklynge på globale samfunnsutfordringer
og bærekraft vil være en naturlig partner for eksterne forskere i instituttsektoren som nå i større
grad blir pålagt a finne seg partnere i grunnforskningsmiljøene. Et tverrfaglig studieprogram på
masternivå i globale samfunnsutfordringer bør utvikles og knyttes til kunnskapsklyngen i Jekteviken.
Dette bør inn i strategiens utdanningssatsing.
Vi foreslår at enheten som i dag er UiB Global i Jekteviksbakken 31 omdannes til et Senter for Vann –
Samfunn – Kultur (SeVa) innenfor klyngen «Globale samfunnsutfordringer». Senteret skal ivareta
tverrfaglige, internasjonale forskningsprogrammer og prosjekter rettet mot vann i et bredt
samfunnsmessig og humanistisk perspektiv. Senteret skal samarbeide tett med alle fakulteter og
enheter ved UiB og være en katalysator for utvikling av tverrvitenskapelige forskningsprogrammer og
prosjekter innenfor den tematiske klyngen.
«Vann-Liv-Samfunn»
«Hav-liv-samfunn» er en tittel som virker ekskluderende på forskning om vann som ikke er hav. Vi
foreslår å bruke «vann» i stedet for «hav». Med «Vann-liv-samfunn» som tittel på strategien
inkluderes hav, men også ferskvann, som en stadig mer presset naturressurs mange steder i verden.
«Vann-liv-samfunn» har noe evolusjonært over seg og er forskningsmessig originalt med samspillet
mellom et fysisk element, det biologiske og det samfunnsmessige. «Water-Life-Society» lyder også
svært bra på engelsk. Med UiB sin geografiske plassering i mente er det nettopp «vann» som er
karakteristisk for Vestlandet og det særegne for regionen hvor UiB ligger.
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I tillegg til overnevnte tema, som vi mener bør inkorporeres i UiBs strategiplan, har vi følgende
konkrete forslag til endringer i strategidokumentet:
Side 2 Kunnskap som former samfunnet: Vi foreslår at A5 deles i to punkter:
A5 Vi skal spille en tydelig rolle nasjonalt og være en drivkraft for kunnskapsbyen Bergen og
kunnskapsregionen Vestlandet.
A6 Vi skal ha betydning globalt og bidra til bærekraftige løsninger for samfunnet.

Side 3 Vi utforsker:
Vi foreslår å presisere vårt globale samfunnsansvar i B2, 2.setning:
B2: (…) All vår forskning skal preges av høy etisk bevissthet og tydelig lokalt og globalt
samfunnsansvar.
Vi foreslår å endre B3, 2. setning til :
B3 (…) Tværrdisiplinær forskning og utdanning er av stor betydning for å kunne utvikle ny kunnskap,
nye metoder og arbeidsformer i møte med de komplekse utfordringene samfunnet står overfor.

Side 4 Vi utdanner: Vi foreslår følgende endring i C4:
C4 Vi skal styrke og bygge videre på vår internasjonale virksomhet og utdanne kandidater som bidrar
med forskningsbasert kunnskap i samfunnsbygging over hele verden.

Side 7 Strategiske mål 2016-2022:
Vi foreslår å endre «fagdisipliner» til «fagmiljø» i punkt F1, for å unngå et begrep som er unødig
begrensende:
F1 (…) Sterke fagmiljøer skaper sterke forskere og dyktige studenter.
Vi foreslår å endre «hav» til «vann» og å legge til noen ord til slutt i F3:
F3 Ved aktivt å prioritere, profilere og tilrettelegge for faglig utvikling innenfor temaene vann, liv og
samfunn, samt de store globale utfordringer.

Side 9 UiB skal innen 2022 (…)
Vi foreslår å synliggjøre våre internasjonale alumner ved å endre H5 til
H5 Ved offensivt å satse på våre alumner i inn- og utland som universitetets ambassadører inn mot så
vel offentlig sektor som det private næringsliv.
Vi foreslår også følgende tillegg til H6:
H6 (…) Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og Chr. Michelsens Institutt.

Side 12 Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer
Dette punktet blander sammen faglige spørsmål og organisatoriske forhold som gjelder tverrfaglighet
slik at det er uheldig for utviklingsrelatert forskning. Vi ønsker en endring ved å stryke noe av
avsnittet samt å legge til ny tekst, slik vist under.
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…Samtidig påpeker panelene at det mangler en overordnet organisering og at strukturen har vært
kompleks og til dels uoversiktlig. Arbeidet med organiseringen tverrfaglighet virksomhet skal følges opp gjennom følgende
prioriterte tiltak:
 Bruke fagevalueringene av marin forskning og utviklingsrelatertforskning til å utvikle våre faglige tyngdepunkt innen disse områdene for
å kunne bidra til å svare på vår tids store samfunnsutfordringer, slik de er formulert i bl.a. i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere
utdanning og i Horisont 2020.
 Etablere kunnskapsklynger i hele strategiperioden.

Vi vil bruke fagevalueringen av marin og utviklingsrelatert forskning for
-Å etablere en bedret organisasjon for tverrfakultær og tverrfaglig forskning, forskerutdanning, og
undervisning innen marin og utviklingsrelatert forskning innen 2016.
-Å lage systemer og insentiver på UiB som bedre ivaretar og fremmer tverrfaglig samarbeid.»

vi foreslår også at følgende avsnitt legges til:
Bergen Summer Research School on Global Development Challenges fremmer samarbeid på tvers av
disipliner og institusjoner i Bergen. Sommerforskerskolen skal styrkes som et strategisk tiltak for å
sikre tverrfaglig samarbeid ved UiB og for å bidra til å overføre Universitets kompetanse og verdier til
neste generasjons forskere også utenfor den vestlige verden.

Side 13 Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse: vi foreslår følgende klynge:
Kunnskapsklynge på globale samfunnsutfordringer: UiB har i dag et stort internasjonalt nettverk av
forskere og beslutningstakere bygget opp gjennom mange års fokus på utdanning, veiledning og
forskningssamarbeid. Denne klyngen trekker på alle fagmiljøer ved UiB og har base i Jekteviksbakken
31 hvor den også forvalter Bergen Resource Centre for International Development i samarbeid med
CMI. Kunnskapsklyngen skal også utvikle et tverrfaglig studieprogram på masternivå i globale
samfunnsutfordringer.

Vennlig hilsen
Tore Sætersdal
Konstituert leder for UiB Global

Kristin Svartveit
Rådgiver

Vedlegg
1 Senter for Vann - Samfunn - Kultur (SeVa)
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Vedlegg til høringsuttalelse fra UiB Global til ny strategi for UiB 2016-2022

Senter for Vann – Samfunn – Kultur (SeVa)
Vi foreslår at enheten UiB Global i Jekteviksbakken 31 omdannes til et Senter for Vann – Samfunn –
Kultur (SeVa) innenfor klyngen «Globale samfunnsutfordringer». Senteret skal ivareta tverrfaglige,
internasjonale forskningsprogrammer og prosjekter rettet mot vann i et bredt samfunnsmessig og
humanistisk perspektiv. Senteret skal samarbeide tett med alle fakulteter og enheter ved UiB og
være en katalysator for utvikling av tverrvitenskapelige forskningsprogrammer og prosjekter innenfor
den tematiske klyngen.
En av menneskehetens kanskje største utfordringer i årene som kommer er tilgangen til rent
drikkevann. Allerede er dette en svært begrenset ressurs. Med økende befolkningsvekst, større
ulikheter mellom mennesker og stadig voksende behov for vann til landbruk, energi og industri,
virker utfordringene knyttet til vanntilgang enorme. Vann som ressurs vil ikke øke uten betydelige
investeringer i rensing, desalinering og teknologi rundt utvinning av grunnvann på en sikker måte.
Dette gjør vann og kontroll over vann til et brennbart maktpolitisk spørsmål.
Ferskvann, elver, breer og fjorder har lagt grunnlaget for sivilisasjoner og er helt fundamentalt for alt
liv på jorda. Det har implikasjoner for våre «gode liv» og for all samfunnsutvikling, helse, kultur,
opplevelse og utvikling. Det har vært helt fundamentalt for den historiske utvikling og formingen av
den verden og de samfunn vi ser i dag.
Politisk sett har «Tilgangen til forbedret vannforsyning og sanitær» vært et eget Millenium
Development Goal (MDG), og figurerer sterkt som et av de foreslåtte nye universelle Sustainable
Devevlopment Goals (STDs) som skal vedtas i september av FN. Selv om tilgang til forbedret
vannforsyning er et MDG som FN mener har oppnådd sitt mål for 2015, er det enorme utfordringer
knyttet til tilgang til rent drikkevann, vannkvalitet og sanitære forhold for millioner av mennesker i
verden. Det er ingen tvil om at dette er en av de største utfordringene verden står overfor, ikke bare i
det Globale Sør. Dramatisk vannmangel i California i 2015 setter dette i perspektiv.
UiB Global har i mange år ledet store og tunge internasjonale programmer og prosjekter innen de tre
hovedtemaene Vann – Samfunn – Kultur. Disse har alle vært tverr- og fler-faglige og med bredt
samarbeid både innenfor UiB, nasjonalt og med partnerinstitusjoner hovedsakelig i Sør. Nettopp det
tverrfaglige aspektet med vekt på å se vann i et samfunnsmessig og humanistisk perspektiv gjør dette
miljøet unikt. Prosjektene har igjennom de siste ti år sementert gode samarbeidsrelasjoner med
ledende universiteter og forskningsinstitutter spesielt i sørlige og østlige Afrika, Midt-Østen, Asia og
Latin-Amerika.
Dagens forskningsaktivitet ved UiB Global:
 “Water and Society - Africa” og “Water and Society- Asia” er to NORHED prosjekter med 11
deltagende institusjoner i Asia, Afrika og Norge.
 Nile Basin Research Programme Phase II (forbehold om godkjent søknad til UD), med 11
afrikanske land. (Søknad inne på 54 mill NOK)
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 “Building and reflecting on interdisciplinary PhD studies for higher education
transformation”. NORHED-prosjekt i samarbeid med det prestisjetunge MISR Research
Center ved Makerere Universitetet, ledet av Dr. Tor Halvorsen, UiB Global
 World Conference on Higher Education on Water (Jan. 2016), under planlegging (søknad inne
til NFR om midler).
 Tre internasjonale TV serier av Prof Terje Tvedt med distribusjon til over 100 land (BBC,
Discovery, Al Jazeera, etc)
o
A Journey in the History of Water
o
A Journey in the Future of Water
o
The Nile Quest
 Ni-binds serien “A History of Water”, redigert av Professor Terje Tvedt og utgitt på I.B.Taurus,
London, med artikler fra verdens ledende forskere på området.
 "In the wake of Colonialism"-prosjektet med Dr. Kirsten Alsaker-Kjerland, resultert i bøker og
meget omtalte museums-utstillinger. Viktig for å avdekke norsk "kolonialisme" i Afrika. Man
arbeider med oppfølging av prosjektet.
 Arkeologi og Historie i Afrika med Dr. Kirsten Alsaker-Kjerland, Tore Sætersdal og prof Anne
Bang. (Søknad inne til den norske ambassaden i Maputo på ca 6 mill NOK.)
 Et meget omfattende internasjonalt faglig nettverk
Flere søknader til NFR, ERC, UD og andre finansieringskilder er under utarbeidelse, alene og i
samarbeid med institutter ved UiB og institusjoner utenfor UiB. Et faglig initiativ følges opp med
CROP og Bjerknessenteret på Sustainability Science, hvor søknad om prosjektstøtte er sendt til NFRprogrammet INTPART. Med meget profilerte fagmiljøer ved American University og University of
Florida arbeider man med en planlagt ERC søknad i 2016 som ønskes lagt på UiB ved det nye
senteret.
Samtaler føres mellom UiB Global, SIH og andre sentre ved UiB om et tettere faglig samarbeid. Et
tverrfaglig studieprogram på masternivå i globale samfunnsutfordringer, der man også tar sikte på
samarbeid med institusjoner i sørlige og østlige Afrika, bør utvikles og knyttes til kunnskapsklyngen i
Jekteviken.
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Innspill til UiB strategi

Klynge om styresett og retten som drivkraft for sosial endring
(Governance, Law & Social Transformation - GovLaw)
Verden står overfor enorme styringsutfordringer. I møte med komplekse globale,
nasjonale og lokale problemer knyttet til økende ulikhet, fattigdom, helse, velferd,
migrasjonsstrømmer, klimaendringer, ressursforvalting, ekstremisme og terror, trenger
vi bedre kunnskap om betingelsene for politikk og styring. Vi trenger å forstå samspillet
mellom rett og politikk og konsekvensene av at stadig flere politikkområder utspiller seg i
og rundt rettsapparatet – både de materielle samfunnsmessige virkningene,
forvaltningsmessige, politiske og holdningsmessige effekter og konsekvensene for
rettsapparatet selv.

Det trengs en plattform for forskning om styresett, implementering, rettens
virkningsmekanismer og samspillet mellom rett og politikk i en globalisert verden i rask
endring, som kan frembringe kunnskap om hvordan de samfunnsmessige
basisinstitusjonene fungerer under ulike vilkår. De samfunnsmessige
styringsutfordringene – hvordan destruktive dynamikker oppstår og endres og hvordan
sosiale transformasjoner og innovasjoner kommer i stand – er spørsmål som
statsvitenskapen, sosiologien og jussen har teoretisk begrepsapparat og metodisk
kompetanse til å analysere. Samtidig krever globale styringsutfordringer ny teoriutvikling
gjennom en bredere tverrvitenskapelig dialog 1 og komparativ forskning med empirisk
tilfang fra alle deler av verden. 2 En kunnskapsklynge om Governance, Law & Social
Transformation ved Universitetet i Bergen vil skape ideelle muligheter for å utvikle
kunnskap som kan møte de komplekse utfordringene vi står overfor.
På alle samfunnsområder – helse, velferd, klima, miljø, migrasjon, sikkerhet - så står
retten sentralt. Rettsliggjøringsprosesser endrer maktforhold i alle deler av verden og
gjør nasjonale og internasjonale domstoler og administrative organer til stadig viktigere
aktører og arenaer for politikk og styring på de fleste samfunnsområder. Samtidig er flere
sosiale felt preget av en kompleksitet og dynamikk som utfordrer etablerte
rettsinstitutter og de virkemidler disse har til rådighet. Dette utfordrer vår kunnskap om
hvordan samfunnet og retten fungerer og hvordan de kan påvirkes. Vi trenger bedre
teoretiske og metodiske redskaper for å forstå tilsiktede og utilsiktede effekter av både
etablerte og nye typer av rettsregulering under ulike samfunnsmessige betingelser. Dette
gjelder effekter i form av endrede holdninger og normer, nye politiske deltakelsesformer,

1 Det er behov for dialog med andre deler av samfunnsvitenskapene (geografi, antropologi, økonomi,
medievitenskap), og med psykologi og humanistiske fag for dypere kunnskap om betingelser for adferd,
forståelse og kulturell og samfunnsmessig endring – og det er behov for dialog med naturvitenskapelige og
teknologiske miljøer om de fysiske forutsetningene og utfordringene for styring på ulike områder.
2 Her er det store utviklingsforskningsmiljøet i Bergen, både ved UiB og CMI en enorm ressurs.
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beslutningsprosesser og maktrelasjoner, så vel som materielle konsekvenser for
institusjoner, sosiale grupper og enkeltindivider. Det trengs også kunnskap om hvordan
domstolene selv, deres funksjon, uavhengighet og legitimitet, endres i møte med en
større, mer kompleks og mer politisert saksmengde. Det er påtrengende behov for et
bredere empirisk kunnskapstilfang som kan justere bildet som er dannet på bakgrunn av,
i all hovedsak, amerikansk forskning, og derved danne grunnlag for ny teoribygging.

Bergen har et sterkt utgangspunkt for å bidra til å bevege forskningsfronten når det
gjelder forståelse av styringsutfordringer og rettens samfunnsmessige betydning, både
som virkemiddel for tilsiktet samfunnsendring og som utilsiktet drivkraft. En rekke
forskere ved ulike institutter og fakulteter på UiB, 3 så vel som ved andre institusjoner i
regionen (Chr. Michelsens Institutt, Rokkansenteret, Høyskolen i Bergen, NHH) har lang
tradisjon for å studere samspillet mellom rett og politikk og rettens samfunnsmessige
rolle fra ulike faglige ståsteder (rettsdogmatikk, rettspolitikk og demokratisk
institusjonalisering, rettsosiologi, rettshistorie, rettskultur, rettsantropologi, politisk teori
og rettsfilosofi) og med forskjellig tematisk og geografisk utgangspunkt. Forskingen
spenner fra studier av lokale forhold, via nasjonale og internasjonale analyser til det
globale nivået. Det pågår store, komparative forskningsprosjekter knyttet til strafferett;
flyktninger og migranters rettigheter; helserettigheter; familielovgiving; barnevelferd,
staters ansvar for mindreårige i risiko, og barns posisjon i vårt samfunn; seksuelle og
reproduktive rettigheter; backlash-mekanismer; ekstremisme; korrupsjonsstudier;
dommeradferd og betingelser for rettsapparatets uavhengighet; mekanismer for
overgangsjustis; urbefolkningsrettigheter; landrettigheter og bærekraftig utvikling. I
Medborgerpanelet har Bergen en spisskompetanse på metoder og verktøy for å studere
holdnings- og normendring som er helt sentral for å forstå rettens virkningsmekanismer
og samspillet mellom rett og politikk. Når det gjelder forskning på samspillet mellom rett
og samfunn i ikke-vestlige land - i Afrika, Latin-Amerika, Midtøsten og Asia – har Bergen
en unik posisjon, med en rekke forskere og forskergrupper med lang erfaring og store
internasjonale nettverk. Forskningsprosjekter koordinert fra Bergen knytter sammen
noen av verdens fremste forskningsmiljøer på feltet. 4 Alle disse miljøene må knyttes
tettere sammen i en kunnskapsklynge slik at potensialet som ligger i den samlede
Bergens-forskningen utnyttes optimalt og blir et kraftsenter for samfunnsvitenskap og
juss.
3 Ved SV-fakultetet har de fleste institutter forskning som er av relevans for dette feltet. Det utgjør en
betydelig del av forskningen som drives på Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for
administrasjon og organisasjonsvitenskap samt på Sosiologisk institutt og Institutt for antropologi. Ved
Juridisk fakultet er det økende oppmerksomhet mot rettens virkningsmekanismer og effekter. Det er også
stor interesse for, og relevant kunnskap om, governance-problemstillinger innenfor HF fagene, de
naturvitenskaplige fagene, medisin og psykologi, noe som blant annet kom tydelig fram da Governance to
meet Global Development Challenges var tema for Bergen Summer Research School i 2014.
4 Blant samarbeidsinstitusjonene i pågående forskningsprosjekter er både ledende norske og vestlige
forskningsmiljøer (Harvard University; University of Texas at Austin,; UC Berkley; Stanford University,;
Oxford University,; Tampere University; East Anglia University; Cork University College; Warwick
University; GIGA Hamburg, PluriCourts Oslo, Verdensbanken) og ledede forskningsinstitusjoner i India
(Centre for Policy Research og Delhi University); Latin Amerika (DeJusticia og Los Andes universitetet i
Colombia, CIESAS i Mexico, DiTella og Palermo universitet i Argentina, GVF i Brasil); og Afrika (Pretoria
University, University of the Wiwatersrand, University of the Western Cape og SERI i Sør-Afrika;
Univeristiy of Malawi; Makererere University, Uganda, Kenya Judicial Training Institute). LawTransform
samarbeider også med Global School on Socio-Economic Rights om undervisning.
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En sterk plattform for studier av Governance, Law & Social Transformation vil kunne bidra
avgjørende inn i andre klynger hvor styringsutfordringer er sentrale (klima og
energiomstilling, helse), og ikke minst i forhold til den kunnskapsklyngen som nå foreslås
på utviklingsstudie-feltet (Global Challenges).
Kunnskapsklyngen som her skisseres utgår fra Centre on Law & Social Transformation
(LawTransform), 5 som startet opp i august 2014. Senteret er et UiB-CMI initiativ for å
skape en plattform som synliggjør den forskningsressursen Bergen besitter på dette
området og fungerer som et klekkeri for nye forskningsideer og for tverrfaglig utdanning.
LawTransform har base i Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, og er dermed
samlokalisert med Juridisk fakultet, Chr. Michelsens Institutt, UiB Global og Bergen
Ressurssenter. Jekteviksbakken (Juss-II/CMI) fungerer dermed som en fysisk base for det
som kan ha potensiale til å bli et nav i/ del av en viktig forskningsklynge rundt styresett
og retten som drivkraft for samfunnsendring. LawTransform har i løpet av det første
knappe året hatt betydelig aktivitet og nådd ut til en rekke fagmiljøer både gjennom
seminarer på Bergen Ressurssenter og andre steder i verden 6 og gjennom sosiale
medier. 7 Det er sendt en rekke søknader med tilknytning til senteret, 8 og det arbeides
med en SFF-søknad til fristen i november 2015. 9 I august 2015 arrangeres den første
Bergen Exchanges on Law & Social Transformation. 10
Samlet er det stort potensial for at LawTransform kan fungere som driver for en bredere
kunnskapsklynge som er opptatt av spørsmål knyttet til styresett, rett og
samfunnsendring. Både innenfor og utenfor senteret vil det da være ulike mer spissede
grupper og initiativer hvor forutsetningen må være at både klyngen og senteret over tid
skal utvikle seg til å bli noe annet og mer enn det enkeltdelene er i dag, gjennom ulike
former for samhandling på tvers. En slik kunnskapsklynge kan – ved å knytte
Bergesmiljøet sammen - utvikle kunnskapsmiljøer i verdensklasse på
styringsutfordringer og retten som drivkraft for sosial endring
(Governance, Law & Social Transformation).

LawTransform er et virtuelt senter basert på felles forskingsinteresser og bygger på langvarig
forskningssamarbeid omkring rettens politiske og sosiale funksjon. Siden 2002 har dette resultert i en
rekke eksternfinansierte prosjekter som har omfattet forskere fra fem fakulteter ved UIB: Det
Samfunnsvitenskapelige fakultet (Sampol, Sosologi, Medievitenskap), Det Historisk filosofiske fakultet
(AKHR), Juridisk fakultet, Medisinsk fakultet, og Psykologisk fakultet. Institutt for sammenliknende politikk
var initiativtaker til LawTransform sammen med Chr. Michelsens Institutt. Styringsgruppen har
representanter fra ulike institutter ved SV-fakultet (Sampol, Sosiologi, Antropologi), samt fra Juss, UiB
Global og CMI, men samarbeidet omfatter forskere langt utover dette. LawTransform har mottatt noe
driftsmidler fra CMI-UiB fondet. Øvrige midler kommer fra eksternfinansierte forskningsprosjekter.
6 Det har vært seminarer i LawTransform-regi/medarrangør på Harvard University i Boston (3), i Mexico
City, Pretoria, Delhi, og Nairobi(3) og i FN i New York.
7 Se nettsiden www.lawandsocialtransformation.no, Facebook-siden (650 medlemmer)
www.facebook.com/lawandsocialtranformation.no?ref=hl. Og Twitter: @LawTransform.
8 Blant annet søknader til ERC (Elisabeth Ivarsflaten, Sampol); EU/Horizon 2020 (Hakan Sicakkan, Sampol);
NFR/Toppforsk (Marit Skivenes, Admorg); NFR/Globvac (Siri Gloppen, CMI/Sampol) NFR/Fripro (CMI) og
Bergen Forskningsstiftelse (Elisabeth Ivarsflaten, Medborgerpanelet/SV-fakultetet)
9 Fokus for SFF-søknaden er retten som katalysator og transformator for ulikhet (Law & Inequality) og den
er et samarbeid mellom seks institutter på tre fakulteter.
10 Bergen Exchanges on Law & Social Transformation er et årlig arrangement som samler internasjonale og
lokale forskere til en uke med rundebordsdiskusjoner om pågående prosjekter og nye prosjektideer.
5
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*******

Forslag til endringer i strategidokumentet:

Side 9 Foreslått tillegg i H6:
….Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Chr. Michelsens Institutt.

Side 13/14 Under ”Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse”
Forslag til nytt kulepunkt /ny klynge
• Governance, Law & Social Transformation. En kunnskapsklynge for forskning
om styresett, implementering, rettens virkningsmekanismer og samspillet mellom
rett og politikk. Klyngen, med LawTransform/Juss-II/CMI-bygget i Jekteviksbakken
som base skal bli en drivkraft for tverrfaglig forskning på styresettproblematikk,
og et ledende miljø for komparativ forskning på rettens virkningsmekanismer.
Klyngen skal også bidra med spisskompetanse til andre klynger hvor
styresettutfordringer står sentralt (klima, energi, helse) og særlig inn mot
utviklingsrelatert forskning (Global Challenges) hvor samspillet mellom rett og
politikk er avgjørende for å møte globale utfordringer knyttet til økende ulikhet,
fattigdom, migrasjonsstrømmer, ekstremisme og samfunnssikkerhet.
(Klyngen kan og bør igangsettes allerede i perioden 2016-19, alternativt 2019-22)
*******
Forslagstillere - signaturer, Bergen, 11. juni 2015:
Styringsgruppen, Centre on Law & Social Transformation:
1. Siri Gloppen, Professor, Sammenliknende politikk (Senterleder LawTransform)
2. Jan Fridtjof Bernt (Professor Emeritus Juridisk Fakultet)
3. Bjørn Enge Bertelsen (Førsteamanuensis, Sosialantropologi)
4. Maja Janmyr (Postdoktor, Juridisk Fakultet)
5. Gro T. Lie (Professor Psykologi/UiB Global)
6. Ragnhild Muriaas (Førsteamanuensis, Sammenliknende politikk)
7. Nefissa Naguib (Seniorforsker, CMI)
8. Alf Gunnvald Nilsen (Førsteamanuensis, Institutt for Sosiologi)
9. Elin Skaar (Seniorforsker CMI)
10. Liv Tønnessen (Seniorforsker CMI)

Øvrige forslagstillere, gruppe A (alfabetisk)
11. Jacob Aars, (Førsteamanuensis, Administration og organisasjonsvitenskap)
12. Henriette Sinding Aasen Jacobsen (Professor, Juridisk Fakultet)
13. Hans Petter Andersen (Førsteamanuensis, Geografi)
14. Terje Einarsen (Professor, Juridisk Fakultet – på vegne av Universal Crimes Project)
15. Jan Froestad, (Førsteamanuensis, Administration og organisasjonsvitenskap)
16. Gunnar Grendstad (Professor, Instituttstyrer Sammenliknende politikk)
17. Linda Grøning (Professor, Juridisk Fakultet)
18. Eirik Holmøyvik (Professor, Juridisk Fakultet)
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Erling Johannes Husabø (Professor, Juridisk Fakultet)
Elisabeth Ivarsflaten (Førsteamanuensis, Sammenliknende politikk/Medborgerpanelet)
Jørn Jacobsen (Professor, Juridisk Fakultet)
Thor Øivind Jensen (Førsteamanuensis, Administration og organisasjonsvitenskap)
Reidar Lie (Professor, Instituttstyrer Filosofi –på vegne av Institutt for Filosofi)
Jonas Linde, (Førsteamanuesis, Sammenliknende politikk)
Thomas Lorentzen (Professor, Sosiologi)
Ole Frithjof Norheim (Professor, Global helse og samfunnsmedisin)
Svein Michelsen (Instituttleder, Administration og organisasjonsvitenskap)
Lise Rakner (Professor, Sammenliknende politikk)
Hakan Sicakkan (Førsteamanuesis, Sammenliknende politikk)
Marit Skivenes (Professor, Administration og organisasjonsvitenskap)
Jørn Øyrehagen Sunde (Professor, Juridisk Fakultet)
Lars Svåsand (Professor, Sammenliknende Politikk)
Karl H. Søvig (Professor, Juridisk Fakultet)
Cecilie Ødegaard (Førsteamanuensis, Antropologi)

Øvrige forslagstillere, Gruppe B (alfabetisk)
35. Gisle Andersen (Stipendiat, Sosiologi)
36. Hasan Muhammad Baniamin (Stipendiat Administration og organisasjonsvitenskap)
37. Ruy Jesus Llera Blanes (Postdokor, Sosialantropologi)
38. Susanne Bygnes (Postdoktor. Sosiologisk institutt)
39. Andrea Castagnola (Postdokor, Sammenliknende politikk)
40. Kjersti Djuvsland (Stipendiat, Administration og organisasjonsvitenskap)
41. Hans Jørgen Gåsemyr (Stipendiat, Sammenliknende politikk)
42. Ida B. Juhasz (forskningsassistent, Administration og organisasjonsvitenskap)
43. Erla Løvseth (Stipendiat, Sammenliknende politikk)
44. Kenneth Bo Nielsen (Postdokor, Sosiologi)
45. Jørgen Pedersen (Postdoktor, Filosofi)
46. Lise Hellebø Rykkja (Postdokor, Administration og organisasjonsvitenskap)
47. Gyda Marås Sindre (Postdokor, Sammenliknende politikk)
48. Ingvild Aagedal Skage (Stipendiat, Sammenliknende politikk)
49. Line Sørsdal (Stipediat, Administration og organisasjonsvitenskap)
50. Milfrid Tonheim (Forsker, Administration og organisasjonsvitenskap)
51. Vegard Vibe (Stipendiat, Sammenliknende politikk)
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UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-KRN

12.06.2015

Høringssvar fra Universitetsmuseet - Strategi UiB 2016-2022
Viser til brev d. 26.mars 2015 ved. Høring: Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022,
der frist for høringssvar var satt til 15.juni 2015.
Universitetsmuseet sendte forslag til strategidokument ut til avdelingene og ba om innspill på
dette innen 26.mai. Forslag til høringssvar fra Universitetsmuseet ble behandlet i museets
styre 10.juni 2015.
Vedlagt følger høringssvar fra Universitetsmuseet.

Vennlig hilsen
Henrik von Achen
Direktør

Kristin Miskov Nodland
Administrasjonssjef

Vedlegg: Høringssvar fra Universitetsmuseet – Strategi UiB 2016-2022

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsmuseet i Bergen,
Direktørens stab
Telefon
Telefaks

Postadresse

Besøksadresse
Harald Hårfagresgt. 1
Bergen

Saksbehandler
Kristin Miskov Nodland
55 88 98 58
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HØRING – UiB strategi 2016-2022 – svar fra Universitetsmuseet
Universitetsmuseet har i styremøte 10.juni behandlet forslag til strategi for UiB 2016-2022
som ble sendt ut d.26.mars 2015.
Forslaget ble sendt ut på høring på avdelingene med frist for innspill 26.mai. Det kom innspill
fra Avdeling for naturhistorie innen fristen, mens det kom et innspill fra representanter fra
gr.A (kultur), B og C i styremøte.
Direktørens kommentar:
Utkastet til strategi for UiB 2016-2022, «Hav-Liv-Samfunn», slik det foreligger, er i alt
vesentlig en god tekst. Den er på samme tid nøktern og ambisiøs. Utkastets innledning er
aktiv og kortfattet. De strategiske målene er allment utformede – slik det må være i en slik
plan. Man kan hevde at det blir svært omfattende, og lett uspesifisert, men det har vært
nødvendig for å få Del 2 går mer detaljert inn på tiltak, virkemidler og ressurser. Naturligvis
vil det i høyere grad være her en kan knytte kommentarer til ulike deler. Samlet sett kan UiB
være vel tjent med planen slik den nå foreligger som høringsutkast, og innarbeidelse av alle
kommentarer og innspill vil ventelig ytterligere forbedre teksten.
Høringssvar fra Universitetsmuseet, vedtatt i styremøte 10.juni 2015:
Utkastet til strategi for UiB 2016-2022, «Hav-liv-samfunn», slik det foreligger, er i alt
vesentlig en god tekst. Den er på samme tid nøktern og ambisiøs. Utkastets innledning er
aktiv og kortfattet. De strategiske målene er allment utformede – slik det må være i en slik
plan. Utkastet lanserer en strategi som gir et godt grunnlag for virksomheten, noe å strekke
seg etter, og samtidig noe alle UiBs ansatte vil kunne kjenne seg igjen i. Del 2 går mer
detaljert inn på tiltak, virkemidler og ressurser. Samlet sett kan UiB være vel tjent med planen
slik den nå foreligger som høringsutkast, og innarbeidelse av alle kommentarer og innspill vil
ventelig ytterligere forbedre teksten.
Universitetsmuseet ønsker likevel å knytte åtte kommentarer til høringsutkastets tekst. Forslag
til ny tekst er skrevet med rødt:
1. Allerede i del 1 kunne man under «Vi utdanner» tenke seg tatt inn et punkt C 6, slik at pkt.
C5 og C6 blir slik. Det er viktig at høy undervisningskompetanse både anerkjennes og kan bli
meritterende:
C5 Vi skal være ledende på digital utdanning og nye, innovative lærings- og
formidlingsformer, og legge til rette for studentaktive læringssituasjoner som fremmer
forskningsinnsikt, samhandling og læringsutbytte.
C6 Vi vil rekruttere og utvikle gode undervisere, og anerkjenne verdien av høy dokumentert
undervisningskompetanse som meritterende.
2. Under «Strategiske mål 2016-2022; UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer.»
foreslår museet et nytt ekstra punkt F8:
F8 Ved å utvikle og tilrettelegge Universitetsmuseets samlinger til en av de fremste i NordEuropa.
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3. Under pkt. I5 kunne man tatt med «nasjonalt», siden det finnes nasjonale
samarbeidsprosjekter knyttet nettopp til infrastruktur, som eksempelvis MUSIT og NORBOL:
I5 Ved å delta aktivt i nasjonalt, skandinavisk, europeisk og internasjonalt samarbeid om
større forskningsinfrastruktur og forskningssentra.
4. Det er jo ikke slik i dag at kunnskapen ved UB og UM ikke etterspørres av samfunnet.
Derfor kunne man i I6 legge inn «i høyere grad»:
I6 Ved å profilere kunnskapen og kompetansen som finnes ved Universitetsmuseet og
Universitetsbiblioteket slik at denne i høyere grad etterspørres og brukes av samfunnet.
5. Når det gjelder formidling, kunne det være på sin plass å nevne det som har skjedd med
Museumsprosjektet siden 2008 gjennom tilføyelse av nytt pkt. I8 – ikke minst da man jo
ønsker en betydelig offentlig bevilling:
I8 Ved å styrke UiB som møteplass mellom samfunn og akademia, både som
rekrutteringsarena og når det gjelder forskningsformidling, ved å ta i bruk nye utstillinger og
gjøre aktiv bruk av et vitalisert Universitetsmuseum.
6. UM vil aktivt bidra til at satsingen på middelalderforskning i form av en klynge når sitt
store internasjonale potensial. Det vil være en av arenaene for middelalderforskningen ved
UiB. Universitetsmuseet skulle imidlertid gjerne sett at begrepet «arena» hadde vært
tydeligere definert. I tillegg mener vi at håndtering, bevaring og tilgang til natur- og kulturarv
bør være et satsningsområde. Kulepunktet på s. 13 foreslås derfor slik:


En klynge for middelalderforskning med Universitetsmuseet som arena skal bli en
tverrfaglig drivkraft for middelalderhistorie, filologi og middelalderarkeologi i nær
kontakt med regionale institusjoner og med en sterk internasjonal orientering. Klyngen
skal videreutvikle de sterke tradisjonene de humanistiske fagene har innenfor
forskning, undervisning og formidling. Den kan bygge videre på de lange linjene ved
Universitetsmuseet for tverrfaglig forskning (på tvers av kultur-, samfunns- og
naturfag) knyttet til tematiske fellesinteresser. Klyngen skal være en pådriver i
nasjonal og internasjonal kunnskapsformidling i tillegg skal kontaktflaten mot
regionale aktører og skole utvikles. Klyngen skal ha oppstart i løpet av 2016.

7. I kapitlet om infrastruktur på s. 14 kunne UM ønske seg en litt utfyllende tekst, slik at det
blir et visst samsvar mellom omtalen av UB og UM:


Universitetsmuseets omfattende vitenskapelige samlinger skal videreutvikles og i
større grad gjøres tilgjengelige for både en interessert offentlighet og et internasjonalt
forskningsmiljø.

8. Under «Synliggjøring av kunnskap» på s. 15 kunne man igjen nevne en renovert
museumsbygning, slik at strategien støtter det politiske arbeid for finansieringen.
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Synliggjøring av kunnskap
For og lykkes er god kommunikasjon med ansatte, studenter, styresmakter, eksterne
samarbeidspartnere og det sivile samfunnet avgjørende. Økende konkurranse om både
studenter og forskningsmidler, nasjonalt og internasjonalt, krever økende satsing på
profilering og synliggjøring av fag, forskningsresultater, læringsmiljø, studentlivet og UiBs
rolle og betydning for samfunnet rundt. Vi vil vise et tydelig samfunnsengasjement og –
ansvar gjennom aktiv samhandling og kommunikasjon med omverden. Universitetsaulaen i
Bergen skal sammen med et renovert museumsbygg være en viktig arena for formidling av
forskning og utdanning ved UiB, og en sentral møteplass mellom universitetssamfunnet og
kultur-, samfunns- og næringsliv. Her skal de store begivenhetene i universitetssamfunnet
markeres samtidig som omverden inviteres til samarbeid om samtaler, debatter,
kulturarrangementer og konferanser. Følgende tiltak for økt synliggjøring av vår kunnskap
skal prioriteres:
8. Når det gjelder digitalisering gir den helt nye muligheter for løpende tilgjengeliggjøring og
kvalitetssikring av UMs omfattende vitenskapelige samlinger. Vi kunne ønske oss dette tatt
inn på s. 16:
Digitalisering gir nye muligheter
Digitalisering og bruk av ny teknologi fremmer innovasjon innen både forskning, utdanning,
formidling, forvaltning og administrasjon, og gjør universitets kunnskap og omfattende
samlinger tilgjengelig for nye grupper i samfunnet. Nettbaserte tjenester for god
kommunikasjon med publikum, ansatte og studenter skal utvikles. I tillegg skal digitale
arbeidsprosesser med høy grad av brukervennlighet og tilgjengelighet frigjøre
forvaltningsressurser til andre formål ved universitetet. Målsettingen skal nås gjennom
iverksetting av følgende prioriterte tiltak:
Med disse kommentarene til høringsutkastet ønsker UMs styre og ansatte å gi honnør til UiBledelsen for arbeidet med den strategiske planen for 2016-2022 slik det presenteres i
høringsutkastet.

12.06.15
HEV/KRN
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UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsbiblioteket

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-MAM

15.06.2015

Høring: Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022
Universitetsbiblioteket viser til brev av 26.03.15 med invitasjon til høringsuttalelse vedrørende ny
strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022. Utkastet til ny strategi har vært til intern høring på alle
UBs enheter og i ledergruppen og vi har følgende kommentarer til strategiutkastet:


Overordnet kommentar:
Utkastet gir tydelig retning for UiB i de kommende årene og beskriver godt ambisjonsnivået.
Dokumentet er langt og består av flere deler. For å kunne orientere seg lettere i teksten,
foreslår vi en kort innledning som presenterer dokumentet. Høringsbrevet som følger utkastet
gir en god presentasjon av dokumentet.



A1 (s.2): Universitetsbiblioteket er også en av UiBs viktige kunnskapsarenaer, med sin
ekspertise i vitenskapelig informasjon og digitalisering, pedagogisk aktivitet, forsknings- og
utviklings- og formidlingsarbeid, samt med sine samlinger og arkiv, for eksempel av unikt
materiale som Skeivt Arkiv. Vi foreslår følgende omformulering:
De seks fakultetene, Universitetsmuseum og Universitetsbiblioteket representerer våre
viktigste kunnskapsarenaer.



F7 (s.7): Vi er svært positive til at videreutviklingen av Universitetsbiblioteket er et eksplisitt
nevnt delmål med høyt ambisjonsnivå. Et fremragende fag- og forskningsbibliotek er en svært
viktig forutsetning for et universitet med verdensledende forskningsmiljøer og med
fremragende forskningsbasert undervisning. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi,
vitenskapelig kommunikasjon og utdanning er i stadig endring. Dette stiller krav til
kontinuerlig utvikling av biblioteket for å utnytte nye muligheter og tilpasse seg nye
situasjoner.
Vi ønsker imidlertid å forbedre teksten med følgende formulering:
F7 Ved å videreutvikle Universitetsbiblioteket som et fremragende forsknings-, utdannings- og
innovasjonsbibliotek med høy internasjonal standard.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsbiblioteket
Telefon 55582532
Telefaks
post@ub.uib.no

Postadresse
Postboks 7808
5020 Bergen

Besøksadresse
Haakon Sheteligs plass 7
Bergen

Saksbehandler
Marie Morken
55588810
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Avsnitt om formidling på side 10:
Vi ønsker velkommen et punkt om UiBs vektlegging av åpen formidling og deling av
kunnskap og forskningsdata. Vi foreslår et nytt punkt om Open Access:
o



Ved å vektlegge åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata.

I6 (s.10): Økt synliggjøring av UiBs unike og uvurderlige samlinger og arkiv gjennom
digitalisering og formidlingsarrangement er også et viktig moment i UiBs formidling og
internasjonal profilering. Vi foreslår denne omformuleringen:
I6 Ved å profilere de unike samlingene, kunnskapen og kompetansen som finnes ved
Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket slik at disse etterspørres og brukes av
samfunnet.



I7 (s.10): UiB vil kunne øke sin profilering som en viktig møteplass for formidling og faglig
aktivitet ved å utnytte i større grad andre universitetslokaler, i tillegg til Universitetsaulaen,
som for eksempel bibliotekarealer. Vi foreslår følgende omformulering:
I7 Ved å profilere UiB som en viktig møteplass for formidling og faglig aktivitet, og aktivt
bruke Universitetsaulaen og andre universitetslokaler til viktige arrangement og konferanser.



Finansiering for å nå våre mål (s. 11) Tilgang til nødvendig kvalitetssikret faglitteratur er en
forutsetning for fremragende forskning og forskningsbasert undervisning, samtidig som den er
og blir en økonomisk utfordring for UiB. Denne utfordringen bør tydeliggjøres i dokumentet.
Forslag til omformulering:
(…) Forskning på internasjonalt høyt nivå er avhengig av langsiktige investeringer i form av
oppdateringer og tilrettelegging av infrastruktur, inkludert tilgang til nødvendig
faglitteratur, så vel som direkte forskningsmidler….



Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse (s.12-14)

Vi foreslår at et arkivklynge inkluderes i listen over arkiv under planlegging. Vi viser til initiativet
fra fakultet for humaniora om å etablere et slik klynge, der også Universitetsbiblioteket er
samarbeidspartner. Forslag til nytt punkt:
o



Arkivklynge: En arkivklynge skal samle, ordne, sikre og tilgjengeliggjøre de unike
arkivene og samlingene som finnes spredt ved UiB for bruk i forskning, utdanning og
formidling. En arkivklynge skal bidra til å fremheve UiBs vitenskapshistorie på en
helhetlig måte.

Infrastruktur for banebrytende forskning , utdanning og formidling (s.14).

Vi foreslår en omformulering i innledningsteksten som framhever både samlinger og tjenester ved
UM og UB:
(…) må universitetets planer og strategier inneholde klare mål og prioriteringer for moderne
vitenskapelig utstyr, forsknings- og utdanningsfasiliteter, samt Universitetsbibliotekets og
Universitetsmuseets tjenester og forvaltning av vitenskapelige samlinger.

Side208

side 3 av 3

Tredje kulepunkt: Bevaring er et viktig moment i planen som nevnes. Vi foreslår følgende
omformulering:


Det skal utarbeides en plan for brukervennlig tilgjengeliggjøring og forvaltning av arkiv
og samlinger, med vekt på bærekraftig og arkivfaglig bevaring.

Siste kulepunkt: Vi foreslår følgende omformulering for å spisse UBs oppdrag:
Universitetsbiblioteket skal utvikles som et nyskapende studie og forskningsintegrert bibliotek som sikrer tilgang til relevante kunnskapskilder,
brukertilpassede tjenester som effektiviserer forskeres og studenters arbeid, samt formidling av
universitetets samlinger, arkiv og vitenskapelige produksjon.


Synliggjøring av kunnskap (s.15)
Universitetsbiblioteket inkluderes i kulepunkt 5:




Øke innsatsen for utvikling av innovativ forskningsbasert formidling og kommunikasjon
ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.

Digitalisering gir nye muligheter (s.16)

Digitalisering av unike samlinger og arkiv ved Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet
åpner for helt nye muligheter for forskning, undervisning og formidling, men dette området
trenger en tydelig prioritering. Vi foreslår et nytt punkt som inkluderer dette som et prioritert
tiltak:
o

Digitalisering av unike samlinger og arkiv ved Universitetsbiblioteket og
Universitetsmuseet.

Dette punktet inkluderes i tillegg i kulepunktlisten under Synliggjøring av kunnskap (s.15). Satsing
på digital formidling innbefatter tilgang til samlinger og arkiv, og kan ikke avgrenses til kun arbeidet
tilknyttet MCB (kulepunkt 4).

Vennlig hilsen

Maria-Carme Torras i Calvo
bibliotekdirektør
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UNIVERSITETET I BERGEN
Økonomiavdelingen

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2014/1649-GRFL

18.06.2015

Høringsinnspill fra Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen vil først trekke frem den åpne prosessen som preget arbeidet med nye
strategi. Ved flere anledninger er hele organisasjonen trukket inn for både å få informasjon
og gi informasjon som er relevant for strategiplanen og arbeidet med denne. Dette har vært
positivt og vil være viktig for forankringen av strategien i organisasjonen.
Vi er ikke kjent med om «Hav – liv – samfunn» blir navnet på den endelige planen, men de
tre ordene fungerer godt som et bakteppe når en leser utkastet.
Planen er delt i to deler; visjoner og tiltak og virkemidler. Visjonene viser at UiB vil stake ut
en ny kurs for de kommende årene. Det er gode og gjennomtenkte forslag til mål og
arbeidsområder, men spørsmålet er om planen gaper litt for vidt. Økonomiavdelingen skal
selvfølgelig bidra til å gjøre det mulig å realisere intensjonene innenfor de økonomiske
rammene UiB til enhver tid har.
Innovasjon er kommet inn som et av oppdragene til universitetet. Det er derfor naturlig at
dette også er viet plass i den nye strategien. Økonomiavdelingen vil foreslå at det i tillegg til
satsingen på innovasjon som fremkommer i dokumentet også vektlegges at innovasjon i
anskaffelser er viktig og et godt egnet redskap for økt innovasjon.
Regelverket for offentlige anskaffelser gir gode muligheter for å medvirke til økt innovasjon.
Det handler om å utnytte handlingsrommet i regelverket og gjennomføre anskaffelser med
god behovsvurdering, brukerinvolvering og dialog med markedet, åpne opp for nye løsninger
ved målorienterte funksjonsspesifikasjoner i konkurransen og aktiv kontraktsoppfølging.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Økonomiavdelingen
Telefon 55582100
Telefaks
postmottak@uib.no

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christiesgate 18
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø
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Vennlig hilsen
Kirsti Robertsen Aarøen
Fung. økonomidirektør

Petter Bomann-Larsen
Seniorrådgiver
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