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Universitetets forskningsutvalg  
Møte 27. januar 2021 
12:30 – 15:00  
Møte var digitalt og ble holdt i Zoom  

Referat 

Til stede: Margareth Hagen, Aino Hosea, Anne Beate Maurseth, Anne Marie Frøseth, Anne 
Marit Blokhus, Marit Bakke (til kl. 14:00), Marit Øilo (fra kl. 14:00), Gro Mjeldheim Sandal, 
Nina Serdarevic, Ragnhild Muriaas (til kl. 14:00), Anne Helen Mydland, Martine Jordana 
Baarholm  
 
 
Fra Administrasjonen: Benedicte Løseth, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Are Straume, Yngve 
Brynjulfsen, Vibeke Irgan, Charlotte Eide  
 

I. Saker. 
Rektor åpnet møtet, og gjorde oppmerksom på at sakslisten var preget av orienteringssaker. Det 
ble replisert fra utvalget at orienteringssaker gode for forankring av og eierskap til prosesser og 
senere vedtak. Sakslisten ble godkjent.  

II. Referat fra møte 7. oktober 
Referat fra møte 4.11.20 ble godkjent 
Referat fra møte 3.12.20 ble godkjent 
Referat fra møte 9.12.20 ble godkjent 

III. Saker  

 
 

FU 1/20 UiB og EU – aktuelle satstinger i 2021 
Seksjonssjef Are Straume innledet. Presentasjonen var utsendt med sakslisten. 
Utvalget diskuterte Status for samarbeidet, planer for 2021 og forslag om 
etablering av et EU Policy forum. UiB lyktes med å sitt initiativ «Friends of th 
ERC» som fikk 25 000 underskrifter til støtte for best mulige rammevilkår for 
forskning og innovasjon i Europa. I det nye rammeprogrammet. Horizon Europe 
som starter i 2021, legge det legges opp til et tett samarbeid med fakultetene 
bl.a. ved at forskningsrådgiveren ved FIA blir «Local Contact Points» som speiler 
forskningsrådets organisering av sin EU-relatert informasjons og 
veiledningsarbeid. Klyngene i pilar 2 er interessante og aktualiserer spørsmålet 
om tverrfaglig mobilisering. FIA ser for seg en kartlegging og vil fasilitere 
arbeidet med møteplasser, bl.a. i Brussel. Den nye sjefen for Brussel-kontoret, 
Charlotte Eide, ble introdusert for utvalget.  
Utvalget målbar ulike synspunkter på forslaget European Policy Forum. Utvalget 
vil få tilsendt skriftlig informasjon og utkast til mandat med frist for innsending 
av forslag til medlemmer i forumet 

FU 2/20 Høringsinnspill til Norges strategi for deltakelse i EUs rammeprogram for 
forskning og innovasjon, Horizon Europe 
Seksjonssjef Are Straume innledet. Presentasjonen var sendt ut med sakslisten. 
Uttalelsen fra UiB vil peke på behovene for satsing på grunnforskning, og at SSH-
fagene må fremtredende plass i programutformingen Innspill fra utvalget tas 
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med i den videre prosessen. UiBs utkast til uttalelse sendes utvalget før endelige 
oversendelse til Kunnskapsdepartementet 

FU 3/20 ERC 
Seniorrådgiver Anja Hegen innledet. Presentasjonen var utsendt med sakslisten. 
Utvalget diskuterte spørsmål om faglige mentorer, ERC – årshjul 2021/2022, 
søknadsfrister samt tidslinjer og oversikt over kurs og workshop. Utvalget sluttet 
seg til forslaget om faglige mentorer. Administrasjonen vil henvende seg til 
fakultetene med sikte på oppdatering av ambisjonsmålene for ERC. 
 

FU 4/ 20 Samarbeidet med NORCE 
Avdelingsdirektør Benedicte presenterte den nylig ferdigstilte rapporten, som 
bl.a. har følgende hovedanbefalinger: 

• Det etableres et fast samarbeidsutvalg mellom NORCE og UiB 
• Det etableres faste formelle samarbeidsmøter mellom dekaner 

og konserndirektør i NORCE 
• Det etableres en UiB-NORCE finansiell stimuleringsordning for å 

fremme flere samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon 
• Det etableres som førende prinsipp at prosjektleders og 

prosjektledelsens hovedansettelsessted avgjør plassering av et 
samarbeidsprosjekt 

• UiB utreder en modell for å bygge opp samarbeidet for styrke 
forskning og arbeidslivsrelevans i utdanningene 

Utvalget takket, og pekte på de mange muligheter som finnes for samhandling 
med mellom UiB og NORCE, og de gode grep for styret samarbeid. Rektor Hagen 
takket avdelingsdirektør Løseth som har ledet arbeidet med rapporten.  

Eventuelt Saker meldt ved møtets åpning: 
- Spørsmål om mindre bearbeiding av innlevert avhandling til ph.d.-graden. 

Saken ble etterspurt og administrasjonen ble bedt om å melde tilbake til 
utvalget 

- Utvalgets arbeidsform. Ny sak vil bli lagt frem utvalget i neste møte.  
- Posisjonsnotater til revisjon av Langtidsplan for forskning og utdanning. Det 

er ønskelig at slike notater utarbeides. 
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