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Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til 
organisering av "Klima og energiomstilling"

Henvisning til bakgrunnsdokumenter
 Styresak 34/14 om evaluering av satsingsområdene marin forskning og 

utviklingsrelatert forskning 
 Styresak 5/16 om oppfølging av universitetets strategi «Hav, liv, samfunn» - strategi 

2016-2022
 Styresak 6/16, Organisering av universitetets strategiske satsinger - Rammer for 

organisering av «Globale samfunnsutfordringer»
 Styresak 32/16, Rammer for organisering av universitetets marine satsing
 Styresak 85/16, Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til 

organisering av "Globale samfunnsutfordringer" og universitetets «Marine satsing»  
 Styresak 122/16, Rammer for organisering av universitetets satsing på Klima- og 

energiomstilling

Saken gjelder:
Universitetsledelsen har som del av strategiarbeidet hatt en grundig dialog med fakultetene 
om organisering av universitetets strategiske satsinger. Rammer for en helhetlig struktur med 
forankring i ett ansvarlig fakultet som får et tydelig lederansvar for satsingen ble vedtatt av 
styret i sak 6/16.  I sak 85/16 ble organisering av universitetets satsinger innenfor «Globale 
samfunnsutfordringer» og «Marin satsing» vedtatt. 

I 122/16 ble det vedtatt å gi ansvaret for «Klima og energiomstilling» til MN-fakultetet. En 
arbeidsgruppe med bred sammensetning fra alle fakultetene har fått i ansvar å utrede 
endelig organisering av denne satsingene og innstillingen følger vedlagt. I denne saken 
anbefales det å vedta organisering av satsingen i samsvar med innstiling fra arbeidsgruppen. 

Universitetsdirektøren legger frem følgende 

forslag til vedtak:

1. Styret vedtar organisering av satsingsområdet «Klima og energiomstilling» i samsvar 
med innstilling fra arbeidsgruppe

2. Styret forutsetter at budsjettmessige prioriteringer i forhold til satsingen inngår i 
langtidsbudsjettet både sentralt og på fakultetsnivå
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Saksframstilling

Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr:
Universitetsstyret 8/17 23.02.2017 2014/11859

Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til 
organisering av "Klima og energiomstilling"

Bakgrunn 

Universitetsledelsen har som del av strategiarbeidet hatt en grundig dialog med fakultetene 
om organisering av universitetets «Marine satsing», «Klima- og energiomstilling» og 
«Globale samfunnsutfordringer». Målet har vært å sikre en helhetlig struktur som forutsetter 
forankring i ett ansvarlig fakultet som får et tydelig lederansvar for satsingen. I styremøte 
11.2 sak 5/16 og 6/16 ble det vedtatt prinsipper for organisering av disse satsingene og i sak 
122/16 rammer for organisering av «Klima og energiomstilling».

En arbeidsgruppe med bred sammensetning fra alle fakultetene har fått i ansvar å utrede 
endelig organisering av denne satsingen og innstillingen følger vedlagt. Arbeidsgruppen 
hadde følgende sammensetning

Dekan Helge K. Dahle, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, leder
Dekan Jarle Eid, Det psykologiske fakultet
Direktør Tore Furevik, Bjerknessenteret
Prodekan Berte-Elen R. Konow, Det juridiske fakultet
Professor Kjersti Fløttum, Institutt for fremmedspråk
Professor Peter M. Haugan, Geofysisk institutt
Professor Eystein Jansen, Institutt for geovitenskap
Professor Bjarne Robberstad, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for 
internasjonal helse
Forsker Håvard Haarstad, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden har vært sekretær for prosjektgruppen.

Prosjektgruppen har hatt følgende mandat:

 Utrede et faglig program for den strategiske satsingen
 Utrede hvordan arbeidet med å koordinere universitetets satsing på «Klima og

energiomstilling» kan organiseres innenfor MN-fakultetet på en slik måte at det
styrker hele universitetet

 Utrede hvordan de tverrfaglige perspektivene best kan ivaretas gitt organisering med
ett ansvarlig fakultet

 Utrede hvordan samarbeidet med eksterne partnere skal håndteres som del av
universitetets satsing

 Foreslå virkemidler som kan bidra til økt ekstern finansiering og styrket profilering

Som en del av utredningsarbeidet har det også vært viktig å sikre at organiseringen av den 
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tverrfaglige satsingen ved UiB også kommuniserer med eksterne parter nasjonalt og 
internasjonalt, slik at universitetet på en gjennomgående og systematisk måte kan ha dialog 
med samarbeidspartnere om faglige samarbeid som er i samsvar med interne prioriteringer. 

Visjonen for universitetets satsing på «Klima og energiomstilling» er at UiB skal være 
internasjonalt ledende innenfor feltet.  Sammen med partnere skal vi gjennom 
klyngeutvikling, senterdannelser og økt tverrfaglighet utvikle ett av Europas sterkeste 
universiteter innenfor feltet.

Målet er å få til en tverrfaglig klynge der forskning, næringsliv og myndigheter spiller sammen 
om å møte nåtidens og fremtidens utfordringer innen «Klima og energiomstilling». En slik 
klynge vil gi økte muligheter for å videreutvikle universitetets evne i hele universitetets 
bredde til å støtte fagmiljø som driver grensesprengende forskning, evner å konkurrere om 
EU-prosjekter og senterdannelser innenfor SFF, SFI og FME ordningene eller på annet vis. 
En klynge vil også gi muligheter for mer teknologiinnsats, bedre innovasjonsevne og en 
tydeligere profilering.

De sentrale elementene i vårt forslag til styrking av satsingsområdet er:

 å videreutvikle eksisterende sterke fagmiljøer og utvide satsningen på «Klima og 
energiomstilling» ved UiB til å omfatte alle fakultet, flere fagdisipliner og utvikle nye 
fagoverskridende perspektiver

 å profilere UiB som en utdanningsinstitusjon med stor bredde av emner og en 
tydeligere sammenheng mellom ulike emner og fag innenfor klima og 
energiomstilling, og å gjøre det lettere å utnytte disse mulighetene på tvers av fag og 
fakulteter

 å styrke samarbeidet med partnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom 
eksisterende fagmiljøer og nye forskningssentre og med mål om å utvikle en integrert 
campus på tvers av disipliner.
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Arbeidsgruppen foreslår 4 tematiske og tverrgående satsingsområder (ikke prioritert 
rekkefølge) som hver for seg vil ha ansvar for å ivareta satsingens visjoner om tverrfaglighet, 
der UiB allerede er, eller kan etablere seg, i den internasjonale forskningsfronten: 

1. Klimasystemet: 
Naturlig og menneskeskapte klimaendringer. Tilbakekoblinger og vippepunkt. Nye 
muligheter for å utforske menneskets rolle i klimautviklingen, utvikling av integrerte 
samfunns- og jordsystemmodeller.

2. Klimaeffekter: 
Klimaendringers konsekvenser for natur og samfunn, inkludert effekt av havforsuring. 
Effekter på terrestriske og marine økosystem, infrastruktur, helse, matsikkerhet, 
vanntilgang. Risiko- og risikovurdering av effektene under forskjellige 
klimascenarioer.

3. Klimaomstilling:
Fysisk og samfunnsmessig klimatilpasning inkludert rammebetingelser, avtaleverk, 
klimaservice.  Omstilling til et mindre sårbart samfunn med lave klimagassutslipp og 
lav samfunnsmessig og finansiell klimarisiko. Grønn byutvikling, lavutslipp 
transportsystemer. Menneskers og organisasjoners holdninger, livsstil og 
endringskapasitet.  

4. Energiomstilling
Energiforsyning, energisystemer, energibruk og omstilling til et samfunn med lave 
klimagassutslipp inkludert transport, urban energibruk, helse og menneskers livsstil. 
Rammevilkår for energiomstilling ved regulering og virkninger på og fra nasjonale og 
internasjonale markedsforhold.

Satsingsområdet ledes av en styringsgruppe, som er dekangruppen under ledelse av dekan 
fra MN-fakultetet. Satsingen på «Klima og energiomstilling» sine hovedaktiviteter er de 
tematiske områdene med tilknyttede forskere fra forskjellige fakulteter/institutter/sentre. Det 
foreslås at MN-dekanen oppnevner et strategisk utvalg med tilbud om deltakelse fra alle 
fakultetene til støtte for sitt og styringsgruppens arbeid. Lederne for UiBs sentre på feltet bør 
inngå i et slikt strategisk utvalg, men det er viktig at det i tillegg til sentrene er nok 
ledelsesoppmerksomhet og kapasitet til å konkret utvikle og koordinere tverrgående 
aktiviteter som ikke dekkes av sentrene og til utvikling av eksterne relasjoner. Hver av 
satsingsområdene skal ha en ansvarlig faglig leder som inngår som medlemmer i det 
strategiske utvalget.

Til støtte for styringsgruppen og det strategiske utvalgets arbeid anbefales det også å 
oppnevne et «Råd» bestående av internasjonalt anerkjente forskere fra akademia sammen 
med representanter fra næringsliv og samfunnsliv som møtes én gang i året for å gi innspill 
til universitetets satsing, utfordrer med hensyn til prioriteringer og åpner for nye muligheter 
for satsing. 

Satsingsområdet skal administreres fra dekanens administrative stab ved MN-fakultetet. 
Sekretariatet skal ivareta administrative støttefunksjoner for satsingen mot hele universitetet. 
Innenfor det marine satsingsområdet er det opprettet en stilling som fagdirektør som vil få en 
viktig koordinerende funksjon for arbeidet. Innenfor satsingsområdet Globale 
samfunnsutfordringer ivaretar direktør for Senter for internasjonal helse denne rollen. 
Arbeidsgruppen mener at en slik fagdirektørolle også blir viktig for å sikre tilstrekkelig kraft i 
arbeidet med koordinering og profilering av satsingsområdet. Når det gjelder klimadelen av 
satsingen har Bjerknessenteret allerede en helt sentral posisjon ved UiB. Det er derfor 
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naturlig å tenke seg at direktøren for Bjerknessenteret som en del av UiB-delen av senteret, 
ivaretar en slik fagdirektørfunksjon for klimadelen av satsingen. Energidelen av satsingen er i 
en annen fase og under oppbygging. Arbeidsgruppen vil derfor anbefale at det opprettes en 
egen stilling som ivaretar fagdirektørfunksjonen for denne delen av satsingsområdet. Det er 
imidlertid en klar forutsetning at begge disse funksjonene må arbeide for å realisere den 
samlede satsingen. inngå i og rapportere til den ordinære linjestrukturen ved fakultetet.
Innstillingen fikk tilslutning fra dekanene i møte 6.2.2017. 

Universitetsdirektørens vurdering
En sterkere organisering av de strategiske satsingsområdene ved UiB er svært viktig for å 
realisere ambisjonene i den nye strategien og regjeringen langtidsplan. Sak 5/16, 6/16 og 
122/16 la føringer for rammer for organisering og forslaget om å gi MN-fakultetet ansvaret for 
å lede universitets satsing på «Klima og energiomstilling».

Etter Universitetsdirektørens vurdering gir utredningen et grunnlag for en tydeligere og
mer helhetlig organisering av universitetets satsing på «Klima og energiomstilling». 
Innstillingen favner også bredt om alle fakultetene og bidrar slik til en sterkere faglig 
forankring av satsingene. Det gjenstår fortsatt et arbeid med faglig konkretisering og faglig 
spissing som må skje i styringsgruppen og strategisk utvalg. Likevel er det 
Universitetsdirektørens vurdering at utredningene svarer på de forventningene til tydeligere 
organisering som ble etterlyst i de internasjonale evalueringene av universitets satsinger.

Det er ikke avsatt midler på 2017 til universitetets satsinger, men Universitetsdirektøren 
forutsetter at både fakulteter og universitetets sentralt gjennom langtidsbudsjettet legger til 
rette for styrket satsing. Organiseringen av satsingene skal ikke medføre endringer i 
fullmaktsstrukturen på institutt- og fakultetsnivå.
 

10.2.2017/Tore Tungodden
























