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Etablering av EU forum på UiB 

 

Bakgrunn 

Universitetet i Bergen skal fortsatt arbeide for å styrke forskningsinnsatsen i EUs 

rammeprogrammer for forskning og innovasjon og det krever en aktiv deltakelse også i EUs 

politikkprosesser gjennom å gi innspill til høringer og proaktivt fremme UiBs interesser på 

den europeiske scenen.  

 

Gjennom å samordne tiltak og initiativer vil UiB kunne stå bedre rustet til å påvirke EU 

policyprosesser på nasjonalt og europeisk nivå. For å oppnå dette er det behov for å handle 

samlet og koordinert, og å utnytte det store potensiale for faglige innspill som ligger hos våre 

vitenskapelig ansatte og faglig ledelse. Det sitter mye EU-kunnskap i organisasjonen og hos 

våre samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt, men i dag er bildet 

uoversiktlig og fragmentert. 

 

Universitetsledelsen nedsetter på denne bakgrunn et EU forum som skal samordne og 

kvalitetssikre UiBs innspill og innsats inn mot EUs policy prosesser. 

 

 

Mandat 

EU systemet er kjennetegnet av en kompleks politikkutformingsprosess som grovt sett kan 

deles inn i tre faser: 1) tenke-/skrivefasen, 2) forhandlings- og beslutningsfasen og 3) 

implementeringsfasen. Politikkutformingen følger faste sykluser og i alle fasene har UiB som 

universitet mulighet for å påvirke, hvilket beskrives kort i Figur 1 nedenfor.  
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Den største lovgivningsprosessen på forsknings- og innovasjonsområdet er 

rammeprogrammene for forskning- og innovasjon, som historisk sett har fulgt 

langtidsbudsjettenes levetider. Midtveis i rammeprogrammet starter Europakommisjonen 

tenkningen og skrivningen av det neste programmet. Etter tenke- og skrivefasen legger 

Europakommisjonen frem forslaget ved å sende det til Europaparlamentet og Rådet til 

forhandling og beslutning. Når Europaparlamentet og Rådet har blitt enige om en beslutning, 

vil programmet implementeres og det er Europakommisjonen og dens byråer som blitt gitt 

hovedansvaret for denne implementeringen gjennom «komitologi», hvor alle 

medlemslandene og assosierte land er representert i programkomiteer. Europakommisjonen 

utarbeider og beslutter arbeidsprogram og konkrete utlysninger etter konsultasjon med 

programkomiteene.  

 

På nasjonalt plan har Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 

hovedansvaret for Norges på- og medvirkningsarbeid på det forsknings- og 

innovasjonspolitiske feltet. De tre underliggende etatene Norges forskningsråd, Innovasjon 

Norge samt Norsk romsenter har blitt delegert ansvar for deler av dette arbeidet. De to 

Figur 1: Faser i EUs beslutningsprosess 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts/comitology_en
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departementene og de tre underliggende etatene er derfor viktige partnere for å kunne 

påvirke EU systemet.  

 

Ved å være mer aktiv på den europeiske scenen vil UiB få flere og bedre muligheter til å 

dreie politikken, arbeidsprogrammene og utlysningene i tråd med universitetets interesser, 

som i siste ende kan gi UiB større mulighet for å søke på og få midler fra EU programmene. I 

tillegg vil det kunne gi UiB mer synlighet, hvilket kan være med å styrke universitetets 

omdømme. Universitetet i Bergen jobber derfor målrettet for å få på plass en helhetlig 

tilnærming til EUs politikk på forsknings- og innovasjonsområdet.  

 

 

EU forum 

UiB ønsker å samordne tiltak og initiativer for å stå bedre rustet til å påvirke EU 

policyprosesser på nasjonalt og europeisk nivå. Det er behov for å handle samlet og 

koordinert, og å utnytte det store potensiale for faglige innspill som ligger hos våre 

vitenskapelig ansatte og faglig ledelse. Det sitter mye EU-kunnskap i organisasjonen og hos 

våre samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt, men i dag er bildet 

uoversiktlig og fragmentert.  

 

For UiB vil det gi mye merverdi å få samordnet all denne kunnskapen og få på plass en 

struktur som kan koordinere påvirkningsarbeidet og innspill.  

 

Av aktiviteter skal UiBs EU forum gjøre følgende: 

 

1) Være pådriver for et årlig påvirkningsarrangement i Brussel 

2) Være pådriver for at det blir utarbeidet posisjonspapirer på høringer av betydning for 

UiB 

3) Bidra til å bygge kompetanse i organisasjonen på EU feltet  

4) Bidra til å systematisere og koordinere UiBs prosesser for å påvirke inn mot EUs 

forsknings- og innovasjonspolitikk    

5) Bidra til å koordinere innsatsen med NORCE som ledd i en felles EU policy task force 

mellom de to institusjonene 

 

Medlemmene av UiBs EU forum skal bestå av en blanding av representanter som har 

erfaring fra strategisk EU arbeid eksempelvis gjennom å ha representert UiB i enten EU fora 

eller i nasjonale råd og utvalg hvor EU har vært fokus og representanter med erfaring fra EU 

prosjekt.  

UiBs EU forum vil møtes månedlig eller oftere ved behov.  

 

Forumet skal orientere universitetsledelsen en gang årlig om gjennomførte og planlagte 

aktiviteter. 

 

 

Til UiBs EU forum oppnevnes følgende personer: 

 

1. Seksjonssjef Are Straume, Forsknings- og innovasjonsavdelingen 

2. Professor Eystein Jansen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

3. Professor Hakan Sicakkan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
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4. Professor Barbara Wasson, Det psykologiske fakultet 

5. Førsteamanuensis Randi J. Bertelsen, Det medisinske fakultet 

6. Professor Roger Strand, Det humanistiske fakultet 

7. Kontorsjef Charlotte Eide, UiBs Brusselkontor 

 

Forsknings- og innovasjonsavdelingen vil fungere som sekretariat for forumet og skal bistå 

med å kartlegge og holde forumet oppdatert på de viktigste EU policy prosesser på 

forsknings- og innovasjonsområdet og lage en plan for hvordan UiB skal komme best mulig i 

innpass med disse. Som ledd i dette kan sekretariatet på vegne av forumet invitere sentrale 

interne og eksterne personer til dialog om muligheter til påvirkning. Sekretariatet skal også i 

oppgave å fange opp relevante høringer på nasjonalt og europeisk plan. 

 

Forumet trer sammen for en periode på 2 år med oppstart fra juni 2021.  

 

 

 

Vennlig hilsen 
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Rektor  
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