
Protokoll fra møte  

i styringsgruppen i for avtale om forskningssamarbeid 

 mellom UiB og Equinor (Akademiaavtalen) 

  

Dato: Onsdag 13. november 2019, kl. 13:00 – 15:00 

Sted: Universitetet i Bergen, Muséplassen 1, Møterom 1. 

Tilstede: Margareth Hagen (UiB), Gunn Mangerud (UiB), Jan Erik Askildsen (UiB) Roger Sollie 

(Equinor), Sigrun Merete Løkkebø (Equinor), Hanne Wigum (Equinor, via telefon) 

Forfall: Sture Leiknes (Equinor) 

Fra administrasjonen: Christen Soleim (UiB), Magnus Holtermann (UiB), Halvor Hoel Aas (UiB) 

 

SAKSLISTE: 

Sak 1-19  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent. Sakspapirer ble sendt utsendt. Styringsgruppen ønsker å få agenda tilsendt i 

god tid før møter. Møtepapirer bør foreligge minst én uke før møte.  

Styringsgruppen ønsker også at det legges opp til faglige innlegg på møter i 

styringsgruppen. 

Sak 2-19  Konstituering 

 Styringsgruppen konstituerte seg selv og ser frem til et godt samarbeid.  

Sak 3-19  Punktvis gjennomgang av avtale mellom Equinor og UiB om forskningssamarbeid 

 Margareth Hagen ledet en punktvis gjennomgang av samarbeidsavtalen.  

Sak 4-19 Utlysninger 2019. Forslag til utlysninger våren 2019, samt økonomisk ramme 

 Forslag til utlysninger ble presentert. Styringsgruppen kom med innspill til hvordan 

utlysningen bør utlyses. Enighet om at det er nok med en utlysning i 2019. Utlysning vil 

favne alle satsingsområdene i avtalen. Det lyses ut midler til mobilitet, feltkurs samt til 

forskerprosjekter. Styringsgruppen ønsker at det oppfordres til tverrfaglighet i 

søknadene.  

 Styringsgruppen ønsker at det settes av en del tid på behandling av søknadene neste 

møte.  

Sak 5-19 Økonomistatus  

Foreløpig oversikt over gjenstående midler fra forrige avtale ble presentert. 

Styringsgruppen ønsker at midlene benyttes og at dette formidles til miljøene.  

Fremtidig økonomirapportering ble diskutert. Det vil gjøres endringer i håndteringen av 

midlene i UiBs regnskapssystem for å unngå utfordringer knyttet til rapporteringen. 

Styringsgruppen ønsker rapportering som får godt frem hvor mye av midlene som er 

benyttet og hva som gjenstår. Roger Sollie og økonomiansvarlig ved UiB for 



akademiaavtalen vil ha en dialog om hvordan man kan få til en god rapportering til 

styringsgruppen.  

Sak 6-19 Tentativ møteplan 2019 

 Neste møte avholdes 3. juni 2019. Til møtet ønskes en faglig presentasjon.  

Foreslått møte i august utgår, men det avholdes møte i november. 

Sak 6-19 Eventuelt  

Intet 


