
 
 
 

 

Protokoll fra møte i styringsgruppen i Akademiaavtalen 
 

Dato: Torsdag 24. november 2016, kl. 9:00 – 12:00 
Sted: Universitetet i Bergen, Museplass 1, Møterom 1. 

 
 
 
Tilstede: Anne Lise Fimreite (UiB), Helge Dahle (UiB), Knut Helland (UiB), Leif Lømo (Statoil), 
Sigrun Merete Løkkebø (Statoil), Sture Leiknes (Statoil), Roger Sollie (Statoil), Heidi Annette 
Espedal (UiB), Hege D. Høiland (UiB), Kristin Hansen (referent/UiB) 
Frafall: Ingen 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
SAK 25-16:  Godkjenning av innkalling og dagsorden 24.11.16  
 
Sakslisten til møtet ble godkjent med følgende merknad: Følgende to saksdokumenter legges til 
SAK 30-16: Sakslisten til møte i styringsgruppen 04.02.2015 samt svarmail fra FA datert 
13.09.2016. 
 
Under eventuelt vil Sigrun Merete Løkkebø gi en oppdatering om Statoil sin rekruttering av 
nyutdannede (graduate) og Summer Internships for 2017. Sture Leiknes vil også gi en oversikt 
over prosjekter under rammeavtalen og andre aktiviteter mellom UiB og Statoil.  
 
  
SAK 26-16: Protokoll fra styringsgruppemøte 09.06.2016 
Saksdok: 26-16-1: Protokoll fra møte i styringsgruppen i Akademiaavtalen 09.06.2016 og   
                             protokoll fra sak 24/16 som ble sendt på høringsrunde 27.10.16 
 
Referatet fra møtet i styringsgruppen 09.06.2016 ble godkjent uten merknader. 
 
 
SAK 27-16: Komiteen for faglig utveksling ønsker at det kan søkes om inntil kr 30.000 

pr aktivitet fra 2017. 
Saksdok: 27-16-1: Protokoll fra møte i komiteen for faglig utveksling i Akademiaavtalen  
                             10.10.2016. 
 
Vedtak:   Styringsgruppen har vedtatt at det kan søkes om inntil kr 35.000,- pr aktivitet fra 

og med 2017. 
 
 
SAK 28-16: Geir Ersland presenterer prosjektet «Wetting in porous media – a 

multimethod approach to measurement, imaging and modelling». 
  
 
SAK 29-16:      Oppdatert regnskap pr november, 2016 vedrørende midler for faglig  

utveksling 
Saksdok:            29-16-1: Regnskapsrapport pr 18.11.2016 vedr midler for faglig utveksling  
  



 Budsjett og regnskap ble gjennomgått. Det ble bekreftet at det er kr 200.000 i 
ufordelte midler pr november, 2016. 

 
Oppfølging:  Status for bruk av tildelte mobiliseringsmidler i Akademiaavtalen ettersendes 

styringsgruppen. 
 
 
SAK 30-16:  Søknad fra Institutt for geovitenskap om støtte til overgangsstilling/2-årig 

brofinansiering for en førsteamanuensis i marin/polar geofysikk. 
Saksdok:            30-16-1: Søknad fra Institutt for geovitenskap 
 30-16-2: Saksliste til møte i styringsgruppen 04.02.2015 
 30-16-3: Svarmail fra FA datert 13.09.2016 
 
Vedtak:  Søknaden fra Institutt for geovitenskap om støtte til overgangsstilling/2-årig 

brofinansiering for en førsteamanuensis i marin/polar geofysikk innvilges med  
kr 200.000,- Styringsgruppen ønsker å motta en spesifikk plan for hvordan 
bevilgningen skal brukes. Et tildelingsbrev sendes til Institutt for geovitenskap. 

 
 
SAK 31-16:  Eventuelt 
 

 Sigrun Merete Løkkebø informerte at Statoil rekrutterer nå nyutdannede (graduate) til 
faste stillinger og til Summer Internships for 2017 innen de fleste av fagområdene i 
selskapet. Stillingene annonseres på Statoil.com, og det vil legges ut ny stillingsannonse 
etter Summer Interns 2017 for noen av fagområdene Q1 2017. 

 
Statoil Exploration og Petroleum Technology gjennomførte screenings intervjuer ved 
UiB den 08.11.2016, og intervjuet mange svært godt kvalifiserte kandidater. 

 
Ved neste rekruttering av nyutdannede (graduate) og Summer Internships vil Statoil 
informere Studieadministrativ avdeling ved UiB. 

 
 Sture Leiknes ga følgende oversikt over prosjekter under rammeavtalen, og andre 

aktiviteter mellom UiB og Statoil:  
  

Rammeavtale UiB –Statoil. 
Eksiterende rammeavtale går 4 år, fra mai 2015, med opsjon på 2 x 2 års forlengelse: 

Pågående prosjekter under rammeavtalen: 
o Source2Sink – Sedimentologi og seismisk tolkning – William Helland Hansen. 

Statoil: 1.25 MNOK/år, kontaktperson: Sture Leiknes.  
o 3T – Sedimentologi og seismisk tolkning – Rob Gawthorpe. Statoil: 2,25 

MNOK/år, kontaktperson: Sture Leiknes 
o Triassic Palynomorph Study Barents Sea. Statoil: 125 kNOK/2016, 

kontaktperson Nils Erik Janbu 
o Triassic regional studies, Laboratorieanalyser kjerneprøver. Statoil: ramme 1.0 

MNOK/år, kontaktperson: Hege Fonneland Jørgensen 
 

Det kan være nye aktiviteter under planlegging, som jeg ikke er informert om.  
 

Andre aktiviteter UiB - Statoil: 
Prosjekter utenfor rammeavtalen: 

o 2 Gas Hydrate projects – Martin Fernø og Geir Ersland. Startet før rammeavtale 
på plass. Statoil: 1,65 MNOK/2016, kontaktperson Per Fotland 



 
Joint Industry Project (JIP):  

o Syn rift consortium – Rob Gawthorpe. Statoil: Sture Leiknes 
o Multi-rift project – Rob Gawthorpe: Statoil: Bart Hendriks 

 
Løpende samarbeid: 

o Laboratory service at UiB. Statoil har investert i lab-utstyr for bruk til geologiske 
kjerne-målinger som står på UiB og har et løpende samarbeid på dette – Hege F 
Jørgensen 

o MRI/NMR user forum og UiB bruk av MRI fasiliteter på Statoil – kontaktperson 
Per Fotland  

o Årlig undervisning på Statoil kjernelab ved William Helland-Hansen, UiB 
 
Andre beslektede avtaler med institutter under UiB: 

o CIPR – Centre for Integrated Petroleum Research / UNI Research:  Biopolymer 
flooding. Statoil: Vibeke Haugen 

 CO2 projects – Sveinung Hagen/Per Ivar Karstad 
 C02 Skum Pilot – JIP 
 SUCCESS FME Subsurface CO2 storage - JIP 
 Protect of Caprock integrity for large-scale CO2 storage - JIP 

o CMR: Arne Ulrik Bindingsbø 
 Various Fiscal operation/metering projects, reservoir and production 

studies, Low Carbon 2020 
 

Akademia samarbeid. Fokus på Energiomstilling – Leif Lømo: 
o Diskuterte på forrige styringskomitemøte at samarbeid under rammeavtalen 

kunne utnyttes bedre fra begge sider, der også andre fakultet enn MatNat/Geo 
kan ha samarbeidprosjekter med Statoil, f.eks Juridisk, Datasikkerhet, Økonomi, 
etc. 
 
Professor II UiB: 

o Ian Sharp – Institutt for geovitenskap 
o Per Fotland – Kjemisk institutt 

 
 Annet: Vi blir invitert og bidrar med forelesning i forskjellige fag/kurs på UiB: 

o GEOV363:  
 Deep-water tubiditic systems – Michal Janocko & Michal Warchol 
 Trace fossils – Dirk Knaust 
 Source to sink – Ole J. Martinsen 

 

 Helge Dahle informerte Statoil om at UiB ønsker å bygge opp porteføljen innen 
rammeavtalen for å styrke samarbeidet mellom Statoil og UiB innen Infrastruktur, 
Datasikkerhet, Offshore Wind, Nasjonal algepilot Mongstad (NAM), SmartCity Bergen, 
H2020 og GRIND. 
 
Statoil ønsker at UiB gir konkrete leveranser for dette. 

 
 Roger Sollie har tittelen Leading Geophysicist Innovation, som blir endret når Roger 

Sollie tar over stillingen til Leif Lømo, som går over i pensjon i januar, 2017.  
 
Styringsgruppen vil takke Leif Lømo for den gode innsatsen og støtten som medlem i  
styringsgruppen for Akademiaavtalen, og gir de beste ønsker videre. 
 
 



 

 
 
 


