
 
 

Protokoll fra møte i styringsgruppen i Akademiaavtalen 
 

Dato: Fredag, 27 oktober, 2017, kl. 09:00 – 12:00 
Sted: Universitetet i Bergen, Museplass 1, Møterom 1. 

 
 
Tilstede: Margareth Hagen (UiB), Helge Dahle (UiB), Jan Erik Askildsen (UiB), Roger Sollie 
(Statoil), Sigrun Merete Løkkebø (Statoil), Sture Leiknes (Statoil), Silje Rasmussen Berge (Statoil), 
Heidi Annette Espedal (UiB), Hege D. Høiland (UiB), Kristin Hansen (referent/UiB) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
SAK 08-17:  Godkjenning av innkalling og dagsorden 27.10.2017  
 

Sakslisten til møtet ble godkjent.  
 

Under eventuelt vil styringsgruppen behandle en søknad mottatt pr epost 25.10.   
    17 fra Gisela Böhm vedrørende prosjektet: «Pathways to Energy Transition». 
 
SAK 09-17: Til orientering: protokoll fra styringsgruppemøte 18.05.2017 
 
 
SAK 10-17: Oppdatert budsjett og regnskap for 2016 og pr september, 2017  
 

Budsjett og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Det ble bekreftet at det er  
kr. 16.000,- i ufordelte midler pr oktober, 2017. 

 
 
SAK 11-17: Presentasjon av prosjektet «Pathways to energy transition,» av        
                             prosjektleder Gisela Böhm fra kl 09:30 – 10:00 
  
Oppfølging: Styringsgruppen foreslår at kommunikasjonsavdelingen (KA) hjelper forskere 

med å lage en hjemmeside til forskningsprosjekter som mottar midler fra 
Akademiaavtalen. 

 
Oppfølging: Styringsgruppen ønsker at det lages en oppsummering av pågående 

forskningsprosjekt som effektivt kan kommuniseres ut til et større publikum (og 
ikke bare til en faglig målgruppe). Dette vil inkluderes i den neste utlysningen. 

 
SAK 12-17:      Orienteringssak: utlysning nr. 1 og 2 i 2017 for midler til feltkursaktivitet i  

2018 
Saksdok:  12-17-1: Utlysning av feltkursmidler i 2018 med søknadsfrist 11.06.2017. 

12-17-2: Vedtak av tildelinger til feltkurs: Smart city and regional energy  
                  transition, GEOV352, GEOV322. 
12-17-3: Utlysning av feltkursmidler i 2018 med søknadsfrist 1. september, 2017 
12-17-4: Vedtak av tildelinger til feltkurs GEOV322, GEOV362 og GEOV352. 
 
Tildelingene ble gjennomgått i styringsgruppen. Det ble foreslått at ved neste 
utlysning for feltkursmidler at det vil kunne søkes om feltkursmidler for en to-års 
periode. 

 



 
SAK 13-17:  Orienteringssak: Søknad om å bruke driftsmidler i Akademiaprosjekt som  

delvis industrifinansiering i en KPN (kompetanseprosjekt for næringslivet) 
søknad til NFR sitt Petromaks 2 program. 

Saksdok: 13-17-1: Søknad 
  13-17-2: Vedtak fra styringsgruppen  
  
  Tildelingene ble gjennomgått i styringsgruppen. 
 
SAK 14-17: Innspill fra UiB til fremtidig Akademiaavtale 
  Muntlige innspill og diskusjon 
 
  Muntlige innspill og diskusjon. 
 

Statoil og UiB ønsker åpenhet rundt akademiasamarbeidet. Statoil  åpner for en 
videreføring av Akademiaavtalen utover 2018. Temavalg og konkretisering av 
innhold vil bli diskutert våren 2018. 

 
  
SAK 15-17:  Eventuelt 
 

 Søknad fra Gisela Böhm mottat pr epost den 25.10.17 om å utvide 
prosjektperioden siden en postdoktor i prosjektet går over i en fast 
stilling ved UiB 01.11.17.  Stillingen må lyses ut på nytt som en 
forskerstilling siden dette vil være en stilling for en kortere periode enn 3 
år. 
Det søkes om: 

1. Endre stillingskategorien til en forskerstilling. 
2. Utvide sluttdatoen for prosjektet med ett år. 

 

Vedtak:         1.     Stillingskategorien kan endres til en forskerstilling.  

       2.    Sluttdatoen på prosjektet kan utvides med 3 måneder. 

 

 Jurist Silje Rasmussen Berge tar rollen til Sture Leiknes i styringsgruppen 
i Akademiaavtalen.  Sture Leiknes vil fortsatt delta i møter i 
styringsgruppen, men vil ikke ha vedtaksmyndighet. 


