
 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Universitetsledelsen 
 

Telefon 55 58 00 00 
postmottak@uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542 

Universitetsledelsen 
Telefon 55 58 20 01/02 
 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen  
 

Besøksadresse 
Muséplassen 1 
Bergen 

 

side 1 av 2 

Styringsgruppens medlemmer 
 
 
 
Deres ref Vår ref Dato 
 2021/1507 31.08.2021 
 
 

 
 
Oppnevning av styringsgruppe for Al Bergen og mandat 
 
Bakgrunn: 
I februar 2021 utnevnte UiBs ledelse en arbeidsgruppe som skulle gi anbefalinger til de 
overordnede strategiske mulighetene for oppbygging av fagfeltet kunstig intelligens ved UiB. 
Arbeidsgruppen leverte en rapport i juni 2021, hvor de foreslår at UiB organiserer sin innsats 
innenfor dette feltet under navnet AI Bergen, for å koordinere og binde sammen 
eksisterende aktivitet, legge til rette for og stimulere utvikling av nye initiativ og samarbeid og 
systematisk synliggjøre og markedsføre aktiviteten.  
 
Styringsgruppe 
Ledelsen ønsker å følge opp rapporten ved å opprette en styringsgruppe for AI Bergen. I 
første omgang oppnevnes gruppen for perioden august 2021-desember 2022.  
 
Styringsgruppens medlemmer er: 
Pinar Heggernes (leder) 
Jill Walker Rettberg (HF)  
Marija Slavkovik (SV) 
Inge Jonassen (MN) 
Torger Kielland (JUS) 
Helge Ræder (MED) 
Barbara Wasson (PSYK) 
 
Tore Burheim, IT-direktør (observatør) 
Mathilde Holm, programdirektør for digitalisering (observatør) 
 
Forskningsadministrativ støtte og sekretær: Rune Smistad, FIA. 
 
Mandat: 

- Styringsgruppen skal bidra til å styrke og synliggjøre UiB sin posisjon innenfor AI i 
bredden av universitetets disipliner 

- Styringsgruppen skal sørge for en hensiktsmessig oppfølging av rapporten levert av 
arbeidsgruppe for UiBs AI-satsing innenfor budsjettrammer som er bestemt av UiBs 
ledelse og eventuell eksternfinansiering.  
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- I første omgang bes styringsgruppen sørge for iverksetting av aktivitetene skissert for 
«Year 1».  
 

I tillegg vil Styringsgruppen ha ansvar for: 
- Synliggjøring og styrking av UiBs engasjement i NORA-samarbeidet, og 

bekjentgjøring av NORA-ressurser for alle studenter og kolleger ved UiB. 
- Oppfølging av tidligere kontakt med TMS for en delfinansiering av AI Bergen. 

 
Styringsgruppen rapporterer til rektor og utarbeider årlig en kortfattet statusrapport som 
oversendes universitetsledelsen.  
 
 
Vennlig hilsen  
  
Margareth Hagen  
rektor Robert Rastad 
 universitetsdirektør 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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