
 
 

Protokoll fra møte i styringsgruppen i Akademiaavtalen 
Dato: Onsdag, 24. juni, 2015, kl. 09:00 – 12:00 

Sted: Universitetet i Bergen, Museplass 1, møterom 1. 
 

 
Tilstede: Anne Lise Fimreite (styregruppeleder, UiB), Helge Dahle (UiB), Knut Helland (UiB), Heidi 
Annette Espedal (UiB), Leif Lømo (Statoil), Sigrun Merete Løkkebø (Statoil), Bård Krokan (Statoil), 
Hege D. Høiland (UiB), Kristin Hansen (referent/UiB) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Styregruppeleder Anne Lise Fimreite ønsker velkommen til møtet.  
 
 

SAK 17-15:  Godkjenning av saksliste og dagsorden til møtet 24.6.2015  

 
Saksliste til møtet 24.6.14 ble godkjent uten merknader. Det var ingen saker til eventuelt. 
 
 
SAK 18-15: Referat fra møte i styringsgruppen 24.04.14 
Saksdok:  18-15-1: Referat fra møte i Styringsgruppen i Akademiaavtalen 24.04.14.  
 
Referatet fra møtet i styringsgruppen 24.04.14 ble godkjent.  
 
 

SAK 19-15:  Gjennomgang av statusrapport for 2014 
Saksdok: 19-15-1: Statusrapport 2014 
 
Statusrapportene for 2014 ble godkjent. 
 
 

SAK 20-15: Oppdatert budsjett og regnskap pr. juni, 2015 
Saksdok: 20-15-1: Budsjett og regnskap 2015 
 
Budsjett og regnskap pr juni, 2015 ble godkjent. 
 

 
SAK 21-15: Sluttrapporter for avsluttede forskningsprosjekter 
Saksdok: 21-15-1: Sluttrapporter 
 
Sluttrapporter for avsluttede forskningsprosjekter ble godkjent.  
 
 

SAK 22-15: Orienteringssak: Mandat for det rådgivende utvalget 
Saksdok: 22-15-1: Mandat til det rådgivende utvalget 
 
Mandat til det rådgivende utvalget ble godkjent. 
 
 
SAK 23-15: Orientering om aktiviteter mot geotermisk energi som har mottatt  
  støtte mht å få etablert et FME, og presentasjon av ANIGMA  



  prosjektet, Professor Inga Berre 
 
 
SAK 24-15: Status for søknader mottatt til steg 2 

Det er mottatt 9 søknader om forskningsprosjekt til steg 2 innen søknadsfrist 19. juni: 

1. “Experimentally based modelling of colloid transport in multiphase porous 
media”. Application for a Post.Doc grant.  Søker: Førsteamanuensis Kristine 
Spildo, Førsteamanuensis Florin A. Radu. 

2. “Inversproblemer for dynamiske systemer”. Søknad om en Post.doc samt 
driftsmidler. Søker: Professor Trond Steihaug, Professor Jan-Joachim 
Rückmann. 

3. Finansiell støtte i nye 3 år for Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP). 
Søker: Professor Arne Graue.  

4. «Wetting in porous media-a multimethod approach to measurement, 
imaging and modelling”. Søknad om to Post.doc stillinger samt driftsmidler. 
Søker: Førsteamanuensis John Georg Seland, Førsteamanuensis Geir 
Ersland. 

5.  “Next generation of CO2 based production of natural gas from hydrates for 
zero emission energy generation”. Søker: Professor Bjørn Kvamme.  

6. “Bærekraftig vannkraft på Vestlandet”. Søknad om en ny PhD- stilling. 
Søker: Førsteamanuensis Rannveig Øvrevik Skoglund.  

7. “The energy transition. Renewable energy investment: Change and stability 
at different geographical scales in England’s electricity supply”. Søknad for 
et PhD prosjekt. Søker: PhD kandidat Nicola Trier. 

8. “ENERGETHICS”. Søknad for en PhD-stilling.  
Søker: Professor Ståle Knudsen, Førsteamanuensis Cecilie Vindal Ødegaard.  

9. “Assessing the role of upcoming energy transition paths-and related policy 
interventions-in the quest for economic prosperity, social development and 
environmental preservation”. Søknad for en Post.doc stilling, en PhD stilling, 
og en Professor II stilling for Andrea Bass. Søker: System Dynamics 
Research Group.  
 

 
Følgende 7 søknader for en Professor II stilling ble mottatt innen søknadsfrist 19. 
juni: 
 

1. Videreføring av professor II stilling for Per Fotland, ved Kjemisk institutt. 
Søker: Instituttleder Anne Marit Blokhus. 

2. Søknad om støtte til en professor II stilling for Richard Grant, ved Institutt 
for fysikk og teknologi. Søker: Instituttleder Øyvind Frette. 

3. Søknad om støtte til en professor II stilling for Boris V. Balakin, ved Institutt 
for fysikk og teknologi. Søker: Boris V. Balakin. 

4. Søknad om støtte til en professor II stilling for Kjetil Folgerø, ved Institutt 
for fysikk og teknologi. Søker: Instituttleder Øyvind Frette. 

5. Søknad om støtte til en professor II stilling for Stefan Bouzarovski, ved 
Institutt for geografi. Søker: Forsker Håvard Haarstad. 

6. Søknad om støtte til en professor II stilling for Hanna Knox, ved Institutt for 
geografi. Søker: Professor Ståle Knudsen og Førsteamanuensis Cecilie 
Vindal Ødegaard. 

7. Søknad om støtte til en professor II stilling for Ivar Aavatsmark, ved 
Matematisk institutt. Søker: Instituttleder Sigmund Selberg. 

 



Styringsgruppen vil motta to rangeringslister fra det rådgivende utvalget den 26. juni; en rangert 
liste for prosjektsøknader og en for prof. II-stillinger. Rangeringene av rådgivende utvalget vil 
gjøres ved å vurdere følgende kriterier gitt av utvalgets mandat: 
 
-vitenskapelig kvalitet på søknad i forhold til vitenskapelig gjennomførbarhet, organisering og 
målsetting 
-prosjektleder, prosjektgruppe, samarbeidsmiljø  
-prosjektplan, ressursbehov 
-tverrfaglighet 
-retningslinjer i henhold til utlysningen av midlene 
 
Vedtak: Styringsgruppen vil møtes 1. juli for å tildele midler med utgangspunkt i 

vurderingene fra det rådgivende utvalget. Men også strategiske vurderinger knyttet 
til fag- og kompetanseområder, samt fordeling mellom de tre satsingsområder i 
fokus ved denne utlysningsrunden (jmf. brev fra rektor Dag Rune Olsen 21.4.2015) 
vil bli vektlagt. 

 

SAK 25-15: Planlegging av neste Akademia-seminar om 

fornybar/energiomstilling samt neste utlysning av forskningsmidler 

i Akademiaavtalen høsten 2015 

Vedtak:   Styringsgruppen ønsker at Helge Dahle og Knut Helland inviterer en gruppe 

fagpersoner som kan organisere og lage et fagprogram høsten 2015 om 

«Energiomstilling og fornybar energi». Programgruppen for energiseminaret 

trenger et mandat. Seniorrådgiver ved MatNat Kari Nordvik vil administrere 

seminaret. Neste utlysning om forskningsmidler i Akademiaavtalen vil knyttes opp 

mot deltakelse på fag seminaret, og annonseringen av høstens utlysning bestemmes 

ut ifra dato til energiseminaret. 

 

SAK 26-15: Eventuelt 
 

Ingen saker 


