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Informasjon om utsatt søknadsfrist for fond og legater 
Dette er informasjon om at årets utlysningsprosess vil bli justert, og at søknadsdatabasen vil 
etter plan åpne 2. januar 2023. 
 
Det er en rekke stiftelser som har forskning og undervisning ved Universitetet i Bergen som 
sine vedtektsfestede formål. Dette gjelder L. Meltzer Høyskolefond, 26 fond og legater ved 
UiB (FOL-stiftelsene) og en seks-syv andre stiftelser med egne styrer. Midlene som disse 
stiftelsene deler ut gir viktig støtte for både studenter, stipendiater og ansatte ved 
Universitetet i Bergen. 
 
Dagens søknadsprosesser er i stor grad manuelle, og mange ansatte ved UiB gjør en viktig 
innsats for å administrere dette arbeidet. UiB leverer en rekke administrative tjenester til 
stiftelsene, og bl.a. driftes dagens søknadsdatabase av IT-avdelingen.  
 
I 2022 har stiftelsene initiert et arbeid for å vurdere om en del administrative 
arbeidsprosesser kan forenkles og videreutvikles. Kartlegging har avdekket at det er ønskelig 
med større grad av digitalisering av deler av prosessen, og det er behov for å fjerne 
manuelle rutiner. Dette gjelder bl.a. Web-portal, søknadsdatabase og elektronisk arkiv. Det 
er også behov for økt felles forståelse for prosess, rolle og ansvar og organisering.  
 
Etter en dialog mellom stiftelsene og UiBs IT avdeling, er det blitt enighet om at stiftelsenes 
søknads- og tildelingsprosesser skal bli pilot i UiB-flyt-prosjektet høsten og vinteren 2022/23. 
UiB-flyt er et prosjekt som iverksettes for å klargjøre UiB til mottak av nytt saks- og 
arkivsystem som skal innføres i hele UH-sektoren, og som piloteres ved NHH våren 2023. 
UiB skal innføre det nye arkivsystemet (UH-sak) høsten 2023. Det vil ha stor nytteverdi både 
for UiB og stiftelsene at det nå utføres et forprosjekt til UH Sak UiB.  
 
Dette innebærer imidlertid at årets søknadsprosess blir forskjøvet litt i tid. Vanligvis åpnes 
søknadsdatabasen i oktober, men iht. plan er det nå forskjøvet til 2. januar 2023 og 
søknadsfrist vil bli senere i januar. Målet er fortsatt at støtten skal utbetales i mars som 
tidligere. Dette vil bety at innstillingskomiteene må planlegge å gjøre jobben sin på et litt 
senere tidspunkt og ny digital plattform. Det vil bli gitt nødvendig informasjon og opplæring 
når det nærmer seg. 
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Vi erfarer at det er en rekke web-sider som inneholder informasjon om disse stiftelsenes 
søknadsprosesser. Det å samle relevant informasjon på ett sted vil være en viktig aktivitet i 
prosessen nå. Men vi må be om at alle dere som besørger informasjon om søknadsprosess 
på ulike web-sider oppdaterer disse og informerer om budskapet i dette brevet. 
 
Dette prosjektet vil bidra positivt til at arbeidet med stiftelsene skal bli raskere og bedre for 
alle administrativt ansatte, uten at det gjør det vanskeligere å søke midlene for dem som 
søker om tildelinger og støtte.  
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