
Protokoll fra møte  

i styringsgruppen i for avtale om forskningssamarbeid 

 mellom UiB og Equinor («Akademiaavtalen») 

  

Dato: Torsdag 14. november kl 09:00 – 11:15 
Sted: Universitetet i Bergen, Museplass 1 

Tilstede: Margareth Hagen (UiB), Gunn Mangerud (UiB), Jan Erik Askildsen (UiB) Roger Sollie 
(Equinor), Hanne Wigum (Equinor), Sture Leiknes (Equinor) 

Forfall: Sigrunn Merete Løkkebø 

Fra administrasjonen: Magnus Holtermann (UiB), Håvard Hoel Aas (UiB) 

Møtet startet med faglig innlegg fra professor Finn Gunnar Nilsen fra Geofysisk institutt leder av 
Bergen Offshore Wind Centre og professor Sigrid Eskeland Schütz fra Det juridiske fakultetet som gav 
en kort presentasjon om prosjektet «Designing av Refined Legal Framework for Offshore Wind in the 
North Sea Basin».  

 
SAKSLISTE: 

Sak 12-19  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Styringskomiteen ønsker å få sakspapirer tilsendt senest en uke før møtet, og dagsorden 
til utsjekk i god tid før utsendelsen. Komiteen trenger bedre tid til å gjennomgå papirer 
før møtet. 

Innkalling og dagsorden ble godkjent med disse merknadene.  

Sak 13-19  Orientering fra økonomiavdelingen 

 Økonomiavdelingen orienterte om «restmidler» fra foregående Akademiaavtale. Det 
budsjetteres med ubenyttede midler på ca 2.2 millioner kroner. Administrasjonen vil 
foreslå en målrettet løsning for hvordan disse midlene kan benyttes som sendes ut på 
sirkulasjon på epost blant medlemmene i styringskomiteen. Ut fra størrelse på 
restmidlene foreslår styringskomiteen at beløpet benyttes innen virkemidlet professor II.  

 Det ble også orientert om hvordan økonomiavdelingen har satt systemet opp i 
regnskapssystemet og at dette trolig må gjøres på ny i forbindelse med innføring av nytt 
økonomisystem som del av BOTT. Økonomiavdelingen har avtalt møte med 
representant fra styringskomiteen for å se på rapporteringsløsninger. 

 Det ble også lagt frem en kort statusoversikt over forskerprosjekt og professor II-
prosjekt tildelt våren 2019. Styringskomiteen understreket viktigheten av å få midlene i 
aktivitet og ønsker å få en statusoppdatering til neste møte.  

Sak 14-19 Satsingsområder for 2020 og innspill fra styringskomiteen på utlysninger 2020 

Styringskomiteen diskuterte overordnet satsingsområdene for neste års utlysninger og 
ønsker å se på om det er områder som er angitt som faller utenfor tildelingene våren 
2019.  



Sak 15-19 Møteplan 2020 

 Tentativ møteplan fremlagt. Foreslått møte 28. februar flyttes til torsdag 5. mars kl 
11:30 – 14:00. 

Sak 16-19 Eventuelt 

 Styringskomiteen ønsker korte faglig innlegg til neste møte.  
 

 


