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Planer for 2013

Bakgrunn
Vedlagte utkast til planer for 2013 er utarbeidet etter Kunnskapsdepartementets mal, gitt i
tildelingsbrevet for 2013. I dokumentet framgår målene innenfor universitetets viktigste
oppgaver. Strategi for Universitetet i Bergen for 2011-2015 i 2011 er førende for planene.
Kvalitet skal være rettesnor for all virksomhet ved universitetet, for forskning og undervisning.

Universitetet har i fulgt opp departementets sektormål, virksomhetsmål og styringsparametre
i tildelingsbrevet. Universitetet har utformet egne virksomhetsmål og styringsparametre i tråd
med egenart og strategi. Departementets krav til nye styringsparametre gitt i oppfølgingsbrev
etter etatsstyringsmøtet i 2012 ble tatt til etterretning, jf. sak 50/12.

Fakultetene og museet er bedt om å foreslå eventuelle nye styringsparametre for 2013.

Vedlagt følger utkast til planer for 2013 for Universitetet i Bergen. Det er utarbeidet en felles
matrise for rapporten for 2012 og planer for 2013 (vedlegg 2 i sak 4a/13). Matrisen er tredelt.
Matrisen inneholder vurderinger av resultatutvikling, ambisjonsnivå, risiko og planlagte tiltak i
2013, i samsvar med mal fra Kunnskapsdepartementet.

I del I er Kunnskapsdepartementets sektormål og styringsparameter gitt i tildelingsbrevet for
2012 satt opp, sammen med vurdering av universitetets resultatutvikling, ambisjonsnivå, det
gis en risikovurdering og det er oppsummert oversikt over tiltak.
I del II universitetets egne virksomhetsmål og styringsparametre satt opp tilsvarende. Her er
forslag til nye styringsparametre for 2013 innarbeidet.
Del III har styringsparametrene universitetet ble pålagt av departementet og som ble tatt til
etterretning av universitetsstyret i sak 50/12.

Den overordnede strategien til danner utgangspunkt for strategier ved hvert fakultet,
handlingsplaner, årsplan og budsjett som gir grunnlag for å sette mer konkrete mål.
Strategien gir hovedmål og prioriteringer innenfor hovedmålene, men er ikke så konkret og
uttømmende at den reduserer styrets, fakultetenes og fagmiljøenes handlingsrom.

Virksomhetsmålene for UiB er tydelige, med ett unntak, identiske med hovedmål i strategien
for perioden 2011-2015. Virksomhetsmål for utvikling av museet er ikke beskrevet så konkret
i strategien, men er i tråd med vedtak i universitetsstyret for utvikling av Universitetsmuseet.
Tilsvarende er styringsparametrene universitetsstyret har vedtatt i hovedsak identiske med
strategiens prioriteringer for å nå hovedmålene. I tillegg kommer styringsparametre fra
departementet. Vurderingene av universitetets mål relateres til risikovurderinger.

Planen for 2013 oppsummerer områder der det skal settes inn særlige tiltak for å nå målene.
I tillegg til å gi ambisjonsnivå for konkrete styringsparametre, lages det planer for følgende
områder der departementet vil ha spesiell oppmerksomhet i 2013:

Satsing på MNT-fag
Styrke kvalitet i utdanningen
Bedret infrastruktur
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Utkastet til årsplan for 2013 bearbeides videre etter styrets drøfting og vedtak og sendes
innen fristen 15. mars til departementet.

Hovedtrekk
Universitetets strategi 2011- 2015 er førende for innretning og prioritering i planer for
2013. Konkretisering av arbeidet med å nå målene finnes i handlingsplaner for prioriterte
områder og i vedtatte mål og styringsparameter. Det satses på kvalitet i forskning, utdanning
og forskerutdanning. Oppfølgingen av strategi, mål og strategiske prioriteringer er lagt opp
etter følgende plan:

I strategi 2011-2015 finnes overordnede mål og prioriteringer
Ambisjoner for virksomhetsmål og styringsparametre vedtas av universitetsstyret
Målene følges opp med prioriteringer i budsjetter og i handlingsplaner
Oppnådde resultater evalueres og risiko for ikke å nå ambisjonene vurderes i samspill med
fakultetene i årsrapporter og årsplan og i meldinger om forskning, utdanning og
forskerutdanning
Eventuelle endringer vurderes i arbeidet med meldinger og følges opp i nye planer

Den viktigste forutsetningen for faglig fremgang er satsing på grunnleggende forskning og
videreutvikling av disiplinene over stor faglig bredde. Tilrettelegging for tilstrekkelig
forskningstid, gode forskningsvilkår og ressurser prioriteres, slik at forutsetningene for høy
faglig kvalitet og fremragende forskning blir best mulige. Oppmerksomheten om infrastruktur
som viktig strategisk ressurs for forskning skal styrkes. Vitenskapelige samlinger, arkiver,
registre og bibliotek representerer slike ressurser.

Universitetets handlingsplan for doktorgradsutdanning gir retning til styrking av kvaliteten i
forskerutdanningen. Som hovedprinsipp knyttes stipendiater til aktive forskningsmiljø og
deltar i forskerskoler. Det legges til rette for ordninger for at flere blir ferdige til planlagt tid.

Universitetet ønsker å tilby den beste forskningsbaserte utdanningen i Norge, sterkt forankret
i en europeisk universitetstradisjon. Fundamentet for utdanningstilbudet er disiplinstudier og
profesjonsutdanning basert på forskning og høy faglig kompetanse. Studietilbudene skal
reflektere samfunnets kompetansebehov og tilby utdanning der UiB har særlige fortrinn.

Universitetet vil videreutvikle de sterke internasjonale tradisjonene og satse på økt mobilitet
blant studenter og ansatte, og på internasjonale studietilbud.

Det arbeides målrettet for å bedre kjønnsbalansen og motvirke diskriminering. Innsats for å
forbedre universitetet som arbeidsplass skal skje i respekt for forsknings- og ytringsfriheten
og med sterk student- og medarbeiderinnflytelse. Arbeidsmiljøet skal være inkluderende,
engasjerende og rettferdig. Innsatsen for et grønt miljø, med satsing på energieffektivisering
og ressursvennlige alternativer skal legges til grunn for virksomheten.

Innspill til nye styringsparametre fra fakultetene
Fakultetene ble invitert til å komme med innspill til eventuelle nye styringsparametre for
universitetet i brev i desember 2012. Det er mottatt følgende innspill:

Det juridiske fakultet:
Forholdstall lærer/student

Det juridiske fakultet mener forholdstallet lærer/student vil være relevant styringsparameter.
Forholdstallet er knyttet til undervisningskvaliteten, studentenes tilfredshet med studiet, det
må antas å gi seg direkte utslag i studentenes måloppnåelse (med hensyn til læringsmålene
for programmet). Forholdstallet vil være bestemmende for mulighetene for å integrere
studentene i forskningen og å formidle forskningen direkte i undervisningen, til å knytte
forskning og undervisning tettere sammen.
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid av høy kvalitet

Fakultetet erfarer at større programutlysninger innenfor NFR og EU i større grad etterspør
tverrfaglige og flerfaglige tilnærminger i forskningsprosjektene. Fagmiljøenes evne til å
samarbeide på tvers av disiplingrenser vurderes som en meget viktig forutsetning for å
posisjonere for framtidig vekst i den eksternt finansierte forskningsaktiviteten. Evne til
samarbeid på tvers av organisatoriske og faglige grenser vil etter fakultetets oppfatning
kunne styrke universitetets potensiale for økt ekstern finansiering. Fakultetet foreslår at
tverrfaglig og flerfaglig samarbeid av høy kvalitet også bør inngå som del av universitetets
virksomhetsmål knyttet til eksternt finansiert aktivitet.

Det psykologiske fakultet:
Uttelling i konkurransen om midler fra Forskningsrådets programmer

Fakultetet mener bevilgninger fra Forskningsrådets programmer og ikke bare fra de frie
programmene bør prioriteres. Mange forskere søker midler fra programmer, og fakultetet
peker på at Forskningsrådets programutlysninger kan gi rom for grunnforskning og tverrfaglig
orientert. Det er etter fakultetets vurdering uheldig hvis midler fra programmene faller utenfor
institusjonens virksomhetsmål. Fakultet foreslår å inkludere en styringsparameter knyttet til
uttelling i konkurransen om midler fra Forskningsrådets programmer.

Antall studenter med supervisert praksis
Fakultetet ser det som ønskelig å ha oversikt/måltall for utdanning av veiledet praksis under
punktet om samspill med samfunns- og næringsliv, fordi dette dreier seg om praksis i
helseforetak, skoleverket, kommunehelsetjenesten, så vel som i privat næringsliv

Status for arbeid med utkast til planer 2012
Vedlagte utkast til planer 2013 er basert på vurderinger og innspill fra fakultetene, museet og
avdelingene. Matrisen (vedlegg 2 i sak 4a) som omtaler styringsparametre vil bli utvidet med
vurderinger for hvert styringsparameter, med vekt på å konkretisere tiltak for oppfølging i
2013 og innenfor hvilke områder der det fortsatt er utfordringer og risiko for ikke å nå målene.

Universitetsdirektørens merknader
Utkastet til planer for 2013 gir uttrykk for konkrete mål og ambisjoner for Universitetet i
Bergen. Tre fakultet har foreslått nye styringsparametre. Det juridiske fakultets forslag om
styringsparameter om forholdet lærer/student samsvarer med strategiske vurderinger om
sammenheng mellom dimensjonering og kvalitet og foreslås innarbeidet som nytt
styringsparameter. Forslagene fra Det samfunnsvitenskapelige- og Det psykologiske fakultet
om parametre for eksternt finansiert forskning vurderes dekket i spesifikke styringsparametre
fra departementet. Styringsparameter for veiledet praksis gjelder særlig for studenter i
profesjonsfagene. Derfor foreslås heller et styringsparameter om veiledet praksis i utdanning.

Med disse kommentarene fremmes følgene forslag til

Vedtak:

Universitetsledelsen gis fullmakt til å ferdigstille universitetets årsplan for 2013
med innarbeiding av styrets kommentarer innen fristen 15.mars
Universitetet egne styringsparametre vedtas videreført og forholdstall for antall
lærere og studenter og antall studenter med veiledet praksis i utdanning
inkluderes i universitetets styringsparametre.
Universitetsstyret tar departementets pålagte styringsparametre til etterretning.

05.02.13 - Steinar Vestad/Tore Tungodden
Vedlegg:
Utkast til årsplan for 2013

C. 44\ 3"4.1,2‘..
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UTKAST 5. februar

PLANER 2013

Innledning
Universitetets strategi 2011- 2015 er førende for innretning og prioritering i planer for
2013. En konkretisering av arbeidet med å nå målene finnes i universitetets handlingsplaner
for prioriterte områder og i vedtatte mål og styringsparameter.

Det satses på kvalitet forskning og utdanning. Å nå fram i konkurransen om sentre for
fremragende forskning og bevilgninger fra ERC er sammen med uttelling i frie programmer i
NFR viktige indikatorer for høy kvalitet, sammen med publisering og siteringer.

Universitetets oppfølging av strategi, mål og strategiske prioriteringer er lagt opp etter
følgende plan:

I strategi 2011-2015 finnes overordnede mål og prioriteringer
Virksomhetsmål og styringsparametre vedtas av universitetsstyret
Målene følges opp med prioriteringer i budsjettene og i handlingsplaner
Oppnådde resultater evalueres og risiko for ikke å nå ambisjonene vurderes i samspill
med fakultetene i plan- og rapport, meldinger om forskning, utdanning og
forskerutdanning
Eventuelle endringer gjøres i arbeidet med meldinger og følges opp i nye planer

Den viktigste forutsetningen for faglig fremgang er satsing på grunnleggende forskning og
videreutvikling av fagdisiplinene over stor faglig bredde. Universitetet vil prioritere
tilrettelegging for tilstrekkelig forskningstid, gode forskningsvilkår og ressurser slik at
forutsetningene for høy faglig kvalitet og fremragende forskning blir best mulige.
Oppmerksomheten om infrastruktur som en viktig strategisk ressurs for forskning skal
styrkes. Vitenskapelige samlinger, arkiver, registre og bibliotek representerer slike ressurser.

Universitetets handlingsplan for doktorgradsutdanning gir retning til styrking av kvaliteten i
forskerutdanningen. Som hovedprinsipp knyttes stipendiater til aktive forskningsmiljø og
deltar i forskerskoler. Samtidig legges det til rette for ordninger for at flere blir ferdige til
planlagt tid. Universitetet har oppnådd måltallet på 250 doktorgrader over flere år. Samtidig
må nedgangen i eksternt finansierte stillinger gis økt oppmerksomhet hvis måltallet for
avlagte doktorgrader skal opprettholdes i årene som kommer.

Universitetet ønsker å tilby den beste forskningsbaserte utdanningen i Norge, sterkt forankret
i en europeisk universitetstradisjon. Fundamentet for utdanningstilbudet skal være
disiplinstudier og profesjonsutdanninger basert på forskning og høy faglig kompetanse.

Samtidig skal universitetets studietilbud reflektere samfunnets kompetansebehov og tilby
utdanning der institusjonen har særlige fortrinn. Universitetet vil satse ytterligere på å bedre
gjennomstrømmingen og øke søknaden til våre studier.

Universitetet vil videreutvikle de sterke internasjonale tradisjonene og satse på økt mobilitet
blant studenter og ansatte, samt internasjonale studietilbud. Med 700 utvekslingsstudenter
har universitetet aldri hatt flere utvekslingsstudenter enn i 2012. Handlingsplan for
internasjonalisering konkretiserer tiltak for å videreutvikle UiB som et anerkjent internasjonalt
forskningsuniversitet.
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Det skal arbeides målrettet for å bedre kjønnsbalansen og motvirke diskriminering i alle miljø.
Innsats for å forbedre universitetet som arbeidsplass skal skje i respekt for forsknings- og
ytringsfriheten og med sterk student- og medarbeiderinnflytelse. Innsatsen for å redusere
uønsket midlertidighet vil styrkes. Samtidig skal arbeidsmiljøet være inkluderende,
engasjerende og rettferdig, for at universitetet er attraktivt som arbeidsplass.

Innsatsen for et grønt miljø, med satsing på energieffektivisering og ressursvennlige
alternativer skal legges til grunn.

I planer for 2013 er regjeringens vektlegging av å satse på MNT-fag vurdert spesielt,
sammen med tiltak for å styrke kvaliteten i utdanning og innsats for bedret infrastruktur.
Universitetet ønsker også å styrke forskningsbasert undervisning i jus.

Universitetets målstruktur
Universitetet har i 2012 fulgt opp departementets sektormål, virksomhetsmål og
styringsparametre i tildelingsbrevet og utviklet egne mål og styringsparametre som er tydelig
forankret i universitetets strategi. Deretter er departementets tatt til etterretning av styret i sak
50/12 etter krav fra departementet.

Vedlagte matrise (vedlegg 2 i sak 4a) beskriver resultatutvikling, ambisjonsnivå, risiko og
tiltak innenfor gjeldende målstruktur og foreslår nye styringsparametre.

Utdanning
UiB har som hovedmål for utdanningen å tilby internasjonalt anerkjent forskningsbasert
utdanning, med høy faglig kvalitet og vekt på danning, kritisk refleksjon og etisk bevissthet.
Hovedmål og prioriteringer er definert i strategien.

Høy kvalitet gjennom gode forskningsbaserte utdanningsløp skal være det overordnede
prinsipp for utdanningen ved Universitetet i Bergen. For utdanningen er det særlig viktig å
konsolidere tilbudet og samtidig være forskningsbasert. Dette er viktigere enn å utvikle nye
undervisningsopplegg og ta opp flere studenter. Kvalitet og dimensjonering av studier må
derfor sees i sammenheng.

I løpet av studietiden skal studentene i økende grad bli involvert i forskningsmiljøene —ikke
bare som mottakere av forskernes kunnskapsformidling, men som deltakere i
kunnskapsutviklingen gjennom studentaktiv forskning.

Å være utdannet ved Universitetet i Bergen skal være et kvalitetsstempel. Universitetet
ønsker å tilby den beste forskningsbaserte utdanningen i Norge, sterkt forankret i en
europeisk universitetstradisjon. Fundamentet for utdanningstilbudet skal være disiplinstudier
og profesjonsutdanninger basert på forskning og høy faglig kompetanse. Samtidig skal
universitetets studietilbud reflektere samfunnets kompetansebehov og tilby utdanning der
institusjonen har særlige fortrinn.

Universitetet i Bergen prioriterer følgende tiltak innenfor utdanning i 2013:

Kvalitet i utdanning er et sentralt begrep i universitetets strategi. En arbeidsgruppe
leverte rapporten «Kvalitet i utdanning» høsten 2012, der sentrale tema er hvordan
kvalitetskultur kan videreutvikles og hvordan kvalitet kan måles. Rapporten følges
opp i 2013 med vurdering av undervisning og læringsformer.
Det juridiske fakultet har fortsatt lav basisfinansiering, med stor andel av inntektene
som resultatinntekter for utdanning. Det er derfor behov for å styrke den
forskningsbaserte utdanningen og ivareta grunnforskningen ved fakultetet
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Infrastruktur med studentarbeidsplasser, innsats for bedre læringsmiljø, sikring av IT-
systemet MiSide og prosjektet DigUiB er tiltak som alle skal bidra til styrket kvalitet i
utdanningene
Styrke rekrutteringsarbeidet for å forbedre forholdet mellom søkertall og opptakstall
Øke andelen studenter som har utenlandsopphold
Det skal gjennomføres en evaluering av det universitetspedagogiske tilbudet til alle
ansatte i 2013

Handlingsplaner knyttet til læringsmiljø, internasjonalisering og akademisk redelighet legger
viktige premisser for det praktiske utviklingsarbeidet innen utdanningsvirksomheten.

Universitetet har i 2012 særlig jobbet med to sentralt initierte prosjekt: DigUiB og «Kvalitet i
utdanningen». Videreføring av disse er prioritert i 2013:

Kvalitet i utdanningen
Kvalitet i utdanningen har som mål å drøfte utdanningsvirksomheten på faglige premisser.
Prosjektet kan ses som en forlengelse av prosjektet Kompetanse2020, som ble gjennomført i
2010-2011. Prosjektet har satt fokus på ulike interessenters perspektiv, på læringsprosesser,
mål og utbytte av utdanning. I forlengelsen av prosjektet har UiBs utdanningsutvalg hatt stor
oppmerksomhet om undervisnings- og vurderingsformer og læringsutbytte, og dette følges
opp i 2013 med en nasjonal konferanse. Som konkret videreføring er det også satt i gang et
pilotprosjekt for å utvikle nye metoder for evaluering av utdanningene.

DigUiB
DigUiB utarbeider nye digitale løsninger på tre områder: undervisning, eksamen og
læringsressurser. Digitale læringsressurser gjennomføres i samarbeid med
universitetsbiblioteket og har gitt studentene utvidet tilgang på pensumlitteratur i elektronisk
format. Digital undervisning har hatt fokus på å implementere løsninger for ulike videoopptak
av forelesninger, og digital eksamen har utarbeidet opplegg for å gjennomføre skoleeksamen
på PC. Alle delprosjektene skal videreføres og utvides i 2013. Det arbeides med
forberedelser for overgang til drift og ytterligere opptrapping.

Styrking av den forskningsbaserte utdanningen og ivareta grunnforskningen ved Det juridiske
fakultet
For å styrke kvaliteten i utdanningen og den forskningsbaserte utdanning er det i budsjett for
2013 foretatt en styrking av basisrammen ved fakultetet på 2 millioner kroner. I universitetets
budsjettforslag for 2014 til Kunnskapsdepartementet anbefales det at Det juridiske fakultet
gis en generell styrking utenfor rammen på 10 millioner kroner for 2014. En slik styrking er en
forutsetning for at målet for studiereformen 2003 kan nås, samt styrke grunnlaget for påkrevd
juridisk forskning.

Styrke rekrutteringsarbeidet for å forbedre forholdet mellom søkertall og opptakstall
På institusjonsnivå var måtet for 2012 å ha 2.2 primærsøkere per studieplass i det nasjonale
samordna opptaket, mot 2.1 i 2011. Målsetningen om forbedring i måltallet ble altså ikke
oppnådd. Enkelte fag har likevel positiv utvikling i søkertallene. Spesielt gjelder dette realfag,
som har vært særlig prioritert i rekrutteringsarbeidet både nasjonalt og lokalt. Økningen er
spesielt knyttet til enkelte studietilbud som petroleumsteknologi og geologi. På masternivå
hadde UiB en økning fra 3,6 til 3,7 primærsøkere per studieplass. Det er svært viktig å sikre
fortsatt økt rekruttering MNT-fagene. Fakultetene har større ansvar i rekrutteringsarbeidet i
2013.

Øke andelen av studentene som har utenlandsopphold
Handlingsplanen for internasjonalisering har som mål at minimum 30 % av dem som
avlegger en grad ved UiB skal ha hatt et studieopphold utenlands. UiB har i 2012 hatt en
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betydelig økning i antall utreisende studenter. I 2012 har omkring 700 studenter reist på
utveksling, som er det høyeste antallet utvekslingsstudenter UiB har sendt ut. Ambisjonene
er derfor å nå målet i handlingsplanen innen 2013. I 2013 vil det særlig bli lagt vekt på å bistå
fagmiljøene med å anbefale utvekslingsløp innenfor sine studieprogram.

Evaluering og forbedring av det universitets pedagogiske tilbudet til de ansatte
Alle vitenskapelig ansatte skal ha pedagogisk basiskompetanse. Det stilles krav om
grunnkurs i universitetspedagogikk ved ansettelse. Program for universitetspedagogikk har
siden 1990 hatt ansvar for grunnkurset. Det har ikke vært gjenstand for en større evaluering
siden 1996. Dette, og sett i lys av de store endringene i krav og rammer for undervisningen
de siste 10 årene, gjør at det er naturlig å evaluere dagens universitetspedagogiske tilbud
Evalueringen ble lagt ut på anbud og prosjektet startet opp november 2012, med forventet
ferdigstilling våren 2013.

NOKUT skal i 2013 evaluere universitetets system for kvalitetssikring av studiene. UiB vil
gjennomføre en læringsmiljøundersøkelse i 2013 og gjennomgå opplegget for
kandidatundersøkelser, med sikte på å gjennomføre en ny undersøkelse i 2013.

Forskning
Universitetet i Bergen har som hovedmål for forskningen å ha og fremme grunnleggende
forskning av høy kvalitet i bredden av universitetets fagdisipliner. Hovedmål og prioriteringer
er definert i strategien.

Den viktigste forutsetningen for faglig framgang er satsing på grunnleggende forskning og
videreutvikling av disiplinene over stor faglig bredde og med høy internasjonal kvalitet.
Kvalitet i forskning synliggjøres gjennom siteringer og anerkjente rangeringer der UiB over tid
har dokumentert svært gode resultater. Kvalitet i forskning synliggjøres også gjennom
forskningsmiljøenes evne til å konkurrere om ekstern finansiering og der gode evalueringer
av søknader om eksterne forskningsmidler skal danne grunnlag for særlig prioritering.

Universitetet har tradisjon for og et fortrinn i marin og utviklingsrelatert forskning og vil
fortsette med å fremme satsingen innenfor disse områdene. Universitetet vil satse på
internasjonalt profilerte fagmiljø. SFF- og ERC-status, samt uttelling i FRIPRO, er viktige
uttrykk for en systematisk satsing på kvalitet i forskning i grunnmiljøene. Disse områdene
identifiseres i eksterne vurderinger og områder som har særlig høy kvalitet prioriteres.

I 2013 prioriteres tiltak for tilrettelegging for tilstrekkelig forskningstid, gode forskningsvilkår
og ressurser slik at forutsetningene for høy faglig kvalitet og fremragende forskning blir best
mulige. Oppmerksomhet om infrastruktur som viktig strategisk ressurs for forskning skal
styrkes. Vitenskapelige samlinger, arkiver, registre og bibliotek representerer slike ressurser.

De siste årene er universitetets fordelingsmodell endret og fakultetene har ansvar for faglige
prioriteringer. Styret har vedtatt å legge til rette for styrking av gode forskningsprosjekter som
har oppnådd internasjonal anerkjennelse og styrking av driftsmidler for fri forskning basert på
kvalitet. Universitetets felles budsjett for fri prosjektstøtte er økt betydelig de siste årene.
Økningen i forskningsrådets FRIPRO i 2012 og universitetets bidrag til dette i fellesløftet, er i
tråd med universitetets strategi.

Universitetet i Bergen prioriterer følgende tiltak innenfor forskning i 2013:

• Sentrene for fremragende forskning og ERC- tildelinger vil bli forsterket fra
universitetets fellesbudsjett i 2013. Det vil også bli tildelt midler til de fagmiljøene som
kom i finalerunden i SFF- og ERC-vurderinger
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Tilrettelegging for å videreføre kompetansen og kapasiteten fra universitetets SFF- er
og FUGE plattformer, der finansieringen fra Forskningsrådet avsluttes i 2012, er gitt
prioritet i 2013. Dette bidrar til å styrke universitetets MNT-satsing i tråd med
intensjonene til regjeringen.
En forutsetning for kvalitet over en stor faglig bredde er at det stilles tilstrekkelige
driftsmidler til disposisjon for den enkelte forsker. Dette er i 2013 prioritert gjennom
videreføring av Forskningsrådets ordning med tildeling av små driftsmidler innenfor
fakultetenes rammer.
Tilrettelegging for at faste vitenskapelig tilsatte ved Griegakademiet skal gis tid til
faglig utvikling

Forsterking av fremragende fagmiljø
Det er viktig å legge til rette for styrking av forskningsprosjekter som har oppnådd
internasjonal anerkjennelse, særlig gjelder det tildelinger fra grunnforskningsrådet i EU, ERC,
men også tildelinger til sentre for fremragende forskning. I 2013 vil to nye ERC-prosjekter
motta forsterking fra fellesbudsjettet. Midlene skal forsterke ERC- prosjektene med 25%.

I 2013 er det vektlagt å legge til rette for videreføring av kompetanse og kapasitet fra de tre
sentrene for fremragende forskning som avsluttes i 2012. SFF- Bjerknessenteret inngår i
Senter for klimadynamikk. I 2013 påbegynnes prosjektet for ombygging og rehabilitering av
Jahnebakken 5 for samlokalisering av klimaforskningen i Bergen, dette er et viktig tiltak som
ramme for videre satsing. Universitetet viderefører finansiering av 7 rekrutteringsstillinger i
2013. Deler av aktiviteten ved SFF CIPR (Senter for integrert petroleumsforskning)
videreføres med en samarbeidsavtale med Statoil. Det er inngått samarbeidsavtale med Uni
Research om videre samarbeid. Deler av aktiviteten finansieres innenfor rammen til MN-
fakultetet. Det er dialog med fakultet om videreføring av kapasitet og kompetanse fra SFF-
CIPR. SFF- senter for middelalderstudier er forlenget ut våren 2013. Rekrutteringsstillinger
til middelalderstudier inngår i fordelingen av rekrutteringsstillinger i 2013.

Driftsmidler til forskere
En forutsetning for kvalitet over en stor faglig bredde er at det sikres sammenhengende tid til
forskning og at det stilles tilstrekkelige driftsmidler til disposisjon for den enkelte forsker.
Dette er prioritert gjennom videreføring av Forskningsrådets ordning med tildeling av små
driftsmidler innenfor fakultetenes rammer. I 2012 ble det innført en ordning som sikret
driftsmidler til aktive forskere basert på grunnlag av publisering. Denne videreføres i 2013,
ordningen er noe justert ut fra erfaringene fra 2012.

Forskningstermin

Utviklingsforskning og marin forskning
Utviklingsforskning og marin forskning er sentrale forskningsområder ved UiB. Den marine
forskningen er styrket de siste årene gjennom en betydelig satsing på infrastruktur og
bygninger på Marineholmen, støtte til SARS-senteret, Bjerknessenteret, SFF- satsingene og
ulike FUGE prosjekter. I 2012 ble disse tiltakene finansiert med om lag 45 millioner kroner i
universitetets felles budsjettposter. I tillegg kommer utstyr og rekrutteringsstillinger.

Strategiutvalget for marinefag ble reoppnevnt i desember 2012. Utvalgets mandat er å
utforme en helhetlig forskningsstrategi for den marine virksomheten ved UiB der
forskerutdanning inngår, å utarbeide innspill og fagpolitiske dokumenter om marin forskning
og utdanning, og å styrke samarbeidet mellom UiB og partnerinstitusjoner i regionen,
nasjonalt og internasjonalt og utarbeide handlingsplaner for slikt samarbeid. Utvalget vil
jobbe videre med den marine forskningsstrategien for UiB, å synliggjøre vår marine aktivitet
på en bedre måte, utvikle planer for tverrfakultære og interdisiplinære satsinger, og for
deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk.
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Utviklingsrelatert forskning har faglige tyngdepunkt i helsefagene, samfunnsfag og
naturvitenskap. Fagområdet er styrket de siste årene gjennom etablering av UiB Global og et
eget ressurssenter for utviklingsforskning i samarbeid med CMI. Forskning og
utdanningstilbud innenfor det utviklingsrelaterte. Strategisk utvalg vil i 2013 arbeide videre
med de enkelte fakultets forskningsgrupper og miljøer og stimulere til nye synergier i
forskning og kompetansebygging. Utvalget vil arbeide med sitt mandat i lys av UiBs strategi
og vil ha spesiell oppmerksomhet om hvordan rammebetingelser for feltet kan bedres, både
internt og eksternt. UiB Global vil i 2013 ha ansvar for flere større tverrfaglige internasjonale
workshops, konferanser og kompetansebyggingstiltak. De planlagte aktivitetene i 2013 er
alle arrangement som går på tvers av flere fakultet, regionale og internasjonale institusjoner.
UiB Global vil også i 2013 samarbeide tett tverrfaglige program og prosjekter som har sitt
hjem ved enheten og videreutvikle samarbeidet med partnerinstitusjoner.

Oppfølging av MNT-satsing
Ett nytt SFF- senter og fire tildelinger fra ERC gjelder forskningsmiljø ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet. Til klimaforskningen er det gitt ytterligere statlige bevilgninger fra
2013. Universitetets oppnådde resultater og prioritering av kvalitet i forskning, uttrykker
satsing på MNT. Det foreslås å følge opp disse resultatene med ytterligere styrking i form av
rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger og satsing på infrastruktur og utstyr.

I 2012 leverte en arbeidsgruppe, med representanter fra alle fakultetene, en utredning om
behov for finansiering og modeller for videreføring av FUGE plattformene. Videreføring vil
kreve vedlikehold og økt kompetanse, samt finansiering for teknisk personale. Det legges til
grunn at brukere dekker deler av utgiftene, mens resten finansieres med bidrag fra NFR,
vertsinstitutt, fakultets- og instituttnivå og universitetets felles satsinger. Det er ønskelig å
videreføre de plattformene UiB er ansvarlig for med kombinasjon av strategiske avsetninger,
utstyrsmidler og kvalifiserings- og rekrutteringsstillinger. Kostnadsfordelingen mellom brukere
og ulike finansieringskilder gjennomgås. Dette arbeidet prioriteres i 2013. Ved refordelingen
av 29 stipendiatstillinger i 2013 er det lagt vekt på prioritering av FUGE- plattformene,
universitetets bidrag til Senter for klimadynamikk og videreføring av kompetanse og kapasitet
fra de SFF-ene som avsluttes. Stipendiatstillingene som skal refordeles er særlig prioritert
som del av MNT-satsingen.

MNT-satsingen ønskes forsterket i tråd med regjeringens forslag, gjennom tiltak utenfor
rammen i budsjettet for 2014. Dette gjelder tiltak for bedre infrastruktur,
studentarbeidsplasser og styrket ramme. Infrastruktur er viktig i konkurransen om
rekruttering av studenter og ansatte. For å kunne hevde seg i den internasjonale
forskningsfronten, samtidig som samfunnet tilføres etterspurt kompetanse, kreves det
oppdatert og framtidsrettet utstyr. Konkurransearenaen i Forskningsrådet er viktig for
satsingen på storskala infrastruktur som har nasjonal betydning. Samtidig er det stort behov
for finansiering av vitenskapelig utstyr innenfor institusjonenes budsjettrammer.

Utviklingstid i vitenskapelige stillinger ved Griegakademiet
Evalueringen av Griegakademiet viste at flere av akademiets faglige tilsatte i stillinger på
50% eller mer, har ikke tid til faglig utvikling i sine stillinger. Prinsippet om forskning-
/utviklingstid i vitenskapelige stillinger er viktig. Det er avsatt midler i 2013 for at flere av
akademiets vitenskapelige tilsatte skal få utviklingstid i sine stillinger.

Forskerutdanning
Universitetet i Bergen har som hovedmål for forskerutdanningen: å ha og fremme
forskerutdanning av høy kvalitet med tettkobling til forskningen i grunnmiljøene. Hovedmål og
prioriteringer er definert i strategien.
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Universitetet har lykkes med å fornye og styrke kvaliteten i forskerutdanningen og skal
fortsette å videreutvikle denne i tråd med doktorgradsopplæringen internasjonalt. Et
hovedprinsipp er at stipendiatene knyttes til aktive forskningsmiljø og deltar i lokale,
nasjonale og internasjonale forskerskoler.

I 2012 tok 251 doktorgraden ved UiB. Det er et svært godt resultat og over måltallet for
universitetet. Forskerutdanningen skal være forankret i grunnmiljøene, stipendiatene knyttes
til aktive forskningsmiljø og inviteres til å delta i lokale, nasjonale og internasjonale
forskerskoler. Forskerutdanningen skal innrettes slik at den ivaretar universitetets ambisjoner
om å utvikle sterke forskningsmiljø og samfunnets behov for kompetanse. Fakultetene og
universitetet vurderer kontinuerlig forskerutdanningen gjennom forskerutdanningsmeldinger
og den årlige fremdriftsrapporteringen fra kandidater og veiledere, og disse gir grunnlag for
videre planlegging og tiltak.

Universitetets handlingsplan for doktorgradsutdanning gir retning til styrking av kvaliteten i
forskerutdanningen. Som oppfølging av doktorgradsundersøkelsen i 2012 er det viktig å
synliggjøre doktorgradene i nye miljøer og de deler av arbeidsmarkedet som ennå ikke har
tatt i bruk den verdifulle kompetansen.

Universitetet i Bergen prioriterer følgende tiltak innenfor forskerutdanning i 2013:

Øke antallet eksternt finansierte stipendiatstillinger
Forbedre gjennomstrømmingen ved at stipendiatene knyttes til aktive forskningsmiljø
og deltar i lokale, nasjonale og internasjonale forskerskoler
Følge opp doktorgradsundersøkelsen 2012

Øke antallet eksternt finansierte stipendiatstillinger
Antallet eksternt finansierte stipendiatstillinger er redusert de siste årene. Dette er en kritisk
utvikling. Det var en frykt for at det ble prioritert å søke om midler til forskerstillinger foran
stipendiatstillinger. I 2012 var det imidlertid ikke vekst i eksternt finansierte forskerstillinger
ved UiB. Universitetet vil i 2013 ha større oppmerksomhet om å prioritere å søke om
finansiering av stipendiatstillinger ved søknad om eksterne midler.

Øke gjennomstrømmingen
Det er flere faktorer som kan føre til forsinket gjennomføring av arbeidet med avhandlingen.
Forskningen og veiledningsprosessen, opplæringsdelen og samarbeid med andre knyttet til
for eksempel utenlandsopphold ved flere samarbeidende institusjoner. Alle disse delene av
doktorgradsløpet er gitt prioritet i fakultetenes forskerutdanningsmeldinger. Flere fakultet
innfører også to veiledere. Det er utarbeidet en ny kursplan i forskningsveiledning. Den nye
kursplanen erstatter en tidligere kursplan i forskningsveiledning som også inkluderte
veiledning på mastergrad. Den nye planen har som overordnet mål å: «Bidra til å styrke den
enkelte vitenskapelige ansattes kompetanse i forhold til veiledning av
doktorgradskandidater.»

Følge opp doktorgradsundersøkelsen 2012
En undersøkelsen gjennomført for UiB viser at svært mange av doktorgradskandidater
ønsker en akademisk karriere. Dette til tross for et presset stillingsmarked og omfattende
bruk av midlertidige stillinger i akademia. Noen kandidater søker seg vekk fra akademia på
grunn av usikkerheten som følger av stadige utsettelser av fast ansettelse. Dette peker i
retning av at det er behov for i større grad å synliggjøre mangfoldet av karrieremuligheter for
doktorgradskandidater. En sammenlikning av arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater i
Norge og Danmark viser at i Danmark ansettes doktorgradskandidatene i langt større grad
utenfor universitets- høyskole og instituttsektoren. UiB vil i 2013 prioritere arbeidet med å
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synliggjøre kompetanse og sikre den gjensidige forståelsen mellom doktorgradskandidater
og arbeidsgivere.

Samfunnskontakt og formidling
Universitetet i Bergen har som hovedmål for samfunnsdialogen: å formidle innsikt
i vitenskapelig tenkning, metoder og resultater for å styrke et fritt, kritisk og åpent offentlig
ordskifte og en kunnskapsbasert samfunnsutvikling. Hovedmål og prioriteringer er definert i
strategien.

Gjennom engasjert, saklig og moderne formidling og kommunikasjon skal universitetet
framstå som et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet, og som ett av de beste og mest
interessante studie— og forskingsstedene i Norge.

Det er også et mål å styrke universitetets rolle og omdømme som partner i et attraktivt,
kunnskapsintensivt kultur-, samfunns- og næringsliv og å profilere universitets rolle og
funksjon for å sikre fri og uavhengig forskning og utdanning i samfunnet.

Med over 2000 vitenskapelige publikasjoner årlig, er UiB av de viktige forskningsformidlerne i
Norge. Universitetet satser på å styrke dialogen og samhandlingen internt og eksternt.
Handlingsplan for UiB og omverden er viktig, sammen med Kontor for samfunnskontakt, Råd
for samfunnskontakt, Christiekonferansen og satsing på alumni. I 2013 vil UiB videreutvikle
et opplegg som presenterer undervisning ved UiB i digitale formater (DigUiB). Det satses
også på å utvikle web-plattformen og sterkere innsats for formidling via web med tekst og
levende bilder og på sosiale medier.

Universitetet i Bergen prioriterer følgende tiltak innenfor forskerutdanning i 2013:

Revidere universitetets handlingsplan for omverden
Følge opp tiltak prioritert av Råd for samfunnskontakt
Implementere en ny web-plattform
Forlenge avtalen med UH-nett Vest
Bidra til å etablere en medieklynge i Bergen
Forbedre oppleggene for alumnuskontakt
Gjennomføre planene for ny aula

Revidere universitetets handlingsplan for omverden
UiB var i 2009 det første norske universitetet med en handlingsplan for forholdet til
omverden. Handlingsplanen klargjør prinsipper for samhandling og prioriterer tiltak. Svært
mange tiltakene er gjennomført, som Kontor for samfunnskontakt, Christiekonferansen,
etablering av et råd for samfunnskontakt og satsing på alumni. Planen planlegges revidert
også for å identifisere nye tiltak for å styrke forholdet til omverden.

Implementere ny web-plattform
Våren 2013 innføres ny web-plattform som åpner for sterkere innsats for formidling via web
med tekst og levende bilder og på sosiale medier. Målet er å utvikle websider som viser
universitetets identitet og som er en arena for bred samfunnsdialog.

Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv
Universitetet har lenge satset på å styrke samhandlingen med samfunns- og arbeidsliv. Råd
for samfunnskontakt gir råd., prioriterer blant annet å legge til rette for mer praktiske
veivisere til kunnskap og forskningskompetanse for offentligheten. Partene i rådet vil også
etablere langsiktige samarbeidsavtaler/allianseavtaler som ut fra partenes roller og oppgaver
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vil styrke samhandlingen i et langsiktig perspektiv. UiBs utdanningsprogrammer skal
vurderes sett fra arbeidslivet.

UH -nett Vest (SAK)
UH-nett vest har vært viktig for å styrke samhandling med høgskolene i regionen de siste 5
årene og det gjennomføres nå en evaluering med sikte på å videreføre samarbeidet med
inngåelse av en fornyet avtale i 2013.

Litt mer om andre SAK-samarbeid.

Medieklynge
Universitetet har i 2012 utredet etablering av en medieklynge som vil kunne bidra til å fornye
undervisning og forskning i samspill med omverden og styrke universitetet. Medieklyngen vil
gi mulighet for å koble mediemiljø, teknologimiljø, utdannings- og forskningsmiljø. Dette vil
legge til rette for nyskaping, innovasjon og kunnskapsutvikling i samspill mellom aktører og
kompetanseområder. Planene er å etablere Media City Bergen i et felles nybygg med TV2,
NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen, teknologiselskapet Vizrt og ulike gründermiljøer fra
høsten 2016. En endelig avtale vil bli inngått i første halvdel av 2013.

Forbedre opplegget for alumnuskontakt
Universitetet har fått 1000 nye alumner i 2012 og det arrangert en rekke
alumnusarrangement ved UiB i tillegg et internasjonalt arrangement. Universitetet skal øke
antallet alumner i 2013. Definisjonen av alumner er blitt endret høsten 2012 slik at ikke bare
ferdige kandidater, men alle tidligere studenter ved UiB kan bli alumner. Dette gir et potensial
for vesentlig større rekruttering. Universitetet iverksetter også en ny alumniportal i 2013. og
det er lyst ut initieringsmidler for 2013 for å stimulere til nye alumnustiltak i fagmiljøene.

Gjennomføre planene for ny aula
Statsbygg har gjennomført forprosjekt på sørfløy i den monumentale museumsbygningen.
UiB har ikke fått tildelt midler i budsjett for 2013. Aulaen skal bli Vestlandets storstue og vil
også være svært viktig både for studentorganisasjoner, undervisning og læringsmiljøet ved
UiB. Aulaen vil ha en kapasitet på 500 plasser og vil dekke et behov for auditorium på denne
størrelsen som forsvant da det nye studentsenteret kom på plass. Grunnet manglende
bevilgninger vil ikke aulaen kunne åpne til grunnlovsjubileet i 2014. Det er desto viktigere at
oppstartbevilgningen kommer over revidert budsjett for 2013, for at ikke prosjektet skal få et
unødvendig og kostbart opphold. Uten bevilgning vil tilleggskostnadene ved å ta det opp
igjen senere kan bli store. I tillegg er det kostnadsgevinster ved å starte opp hovedarbeidet i
sørfløyen samtidig med forprosjektering i resten av bygningen. Prosjektet gjelder en helt
nødvendig rehabilitering av et nasjonalt signalbygg.

Organisasjon og ressurser
Universitetet i Bergen vil ha høy kompetanse, godt samspill mellom faglige, administrative og
tekniske ansatte og effektive arbeidsprosesser for å nå universitetets felles mål

De siste årene er det gjort betydelige endringer i universitetets fordelingsmodell med et
overordnet mål om å gi best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter for
forskning og utdanning. Fakultetene er gitt større ansvar for faglige prioriteringer.

Å ivareta universitetets realkapital er viktig og investering og vedlikehold av bygg er sentralt.
Med satsing på byggprosjekter, særlig ved påkrevd rehabilitering og modernisering, er det
nødvendig med prioritering av investeringer tiden fremover. Dette vurderes som nødvendige
investeringer for bedre rammevilkår for forskning og utdanning. Det arbeides med
omfattende oppgradering av bygningsmassen. I løpet av de neste årene foreslås en rekke
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tiltak, som rehabiliteringen av monumentalbygget Museplass 3, det gamle odontologibygget,
Nygård skole, Realfagbygget og bygging av teknologibygg.

Det skal arbeides målrettet for å bedre kjønnsbalansen og motvirke diskriminering i alle miljø.
Innsats for å forbedre universitetet som arbeidsplass skal skje i respekt for forsknings- og
ytringsfriheten og med sterk student- og medarbeiderinnflytelse. Samtidig skal arbeidsmiljøet
være inkluderende, engasjerende og rettferdig, for at universitetet er attraktivt som
arbeidsplass. Innsatsen for et grønt miljø, med satsing på energieffektivisering og
ressursvennlige alternativer skal legges til grunn for virksomheten.

Det arbeides med videreutvikling av administrasjonen, blant annet med økt vekt på
samarbeid og samordning av innsats på tvers av avdelinger. Administrative oppgaver ses i
sammenheng, og kompetanse utnyttes bedre på tvers. Ambisjonen er en mer effektiv
administrasjon som kan bidra til omlegging av innsats til nye og prioriterte oppgaver.

Universitetet i Bergen prioriterer følgende tiltak innenfor organisasjon og ressurser i 2013:

Fortsatt prioritering av bygg og investeringer i infrastruktur.
Reduksjon av andel midlertidige stillinger utenom rekrutterings- og
kvalifiseringsstillinger
Følge opp miljøsatsingen
Videreutvikling av administrative tjenester

Fortsatt prioritering av bygg og investeringer i infrastruktur
Dette vurderes som nødvendige investeringer for bedre rammevilkår for forskning og
utdanning. Universitetet har satset på investeringer de siste årene, med en kombinasjon av
midler fra grunnbevilgning, salg av eiendommer, bruk av likviditetsrammen, ekstratildelinger
og omdisponeringer innenfor årlige budsjetter. Dette har gjort det mulig med nybygg og
rehabilitering. løpet av de neste årene planlegges en rekke tiltak, som rehabiliteringen av
monumentalbygget Museplass 3, det gamle odontologibygget, Nygård skole, Realfagbygget
og bygging av teknologibygg. I tillegg er det viktig å gjennomføre tiltak for universell
utforming. I perioden 2010 - 2017 er det planer for om lag 1,9 milliarder kroner til ulike
byggprosjekter utenom den ventede rehabiliteringen av Museplass 3.

Om lag 15% av budsjettet til universitetet brukes til drift av bygninger, investeringer og
vedlikehold. Det skjer omfattende oppgradering av bygningsmassen ved universitetet. Det
medfører at andelen kostnader som går til bygningsformål innenfor grunnbevilgningen (til
drift, investeringer og vedlikehold) øker. Målsettingen er at modernisering av bygg og salg av
eldre uhensiktsmessige bygg skal bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon, til mer
effektiv arealutnyttelse, reduserte energiutgifter og en generell styrking av miljøarbeidet.

Reduksjon av andel midlertidige stillinger utenom rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger
Midlertidighet er tematisert over tid med fast rapportering hvert tertial om utviklingen i antall
midlertidige ansatte og grundige drøftinger av midlertidighet som oppfølging av styresaker i
2011 og 2012. Det har vært en vekst i midlertidige forskerstillinger over flere år, men veksten
ser ut til å ha flatet ut. Det er en høy andel midlertidige i enkelte tekniske stillingskategorier.

Det er et mål å redusere antall midlertidig ansatte til et minimum. Å ha et høyt antall
stipendiater og postdoktorer, som er midlertidige stillinger er ønskelig og andelen bør økes.

I overvåkningen av midlertidighet er det gjort et omfattende arbeid for å legge inn
hjemmelsgrunnlag for tilsettingene. Dette for å skjerpe bruk av midlertidighet og redusere
risiko for faste tilsettinger som reduserer muligheten for åpen konkurranse om stillinger.
Situasjoner der ansatte oppnår rettigheter til stillinger uten at det har skjedd i konkurranse
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bør unngås. Det er også problematiske sider ved at mange av professorstillingene de siste
årene har vært rekruttert gjennom kalling. UiB vil i 2013 overvåke utviklingen og rapportere til
styret over utviklingen.

Videre vil UiB i 2013 involvere de lokale Informasjon og drøftingsutvalgene (IDU), både i
sentraladministrasjonen og ved fakultetene. Alternativ til midlertidig tilsetting av forskere løst
gjennom samarbeid med instituttsektoren følges opp. Tekniske stillinger gjennomgås med
sikte på å redusere andelen midlertidighet i enkelte stillingskategorier. Å sikre at midlertidige
ansatte har ryddige arbeidsforhold skal også vektlegges.

Følge opp miljøsatsingen
Miljøengasjementet ved UiB er synliggjort gjennom "Tiltaksplan for det ytre miljø 2012 —
2015". Det er mål om 20% reduksjon innen 2020.

Videreutvikling av administrative tjenester
Utvikling av administrative tjenester skjer på ulike nivå ved universitetet og i samspill mellom
nivåene. Ved flere fakultet har det i 2012 pågått evaluerings- og omstillingsprosesser
innenfor administrative tjenester. Dette arbeidet følges opp i 2013. I sentraladministrasjonen
pågår det også utviklingsarbeid, blant annet for felles dokumentsenter og fellestjenester
innenfor økonomiarbeidet.

Museum og samlinger
Universitetsmuseet i Bergen representerer en viktig strategisk ressurs og infrastruktur for
forskningen. Å satse på universitetsmuseet vil synliggjøre universitetets posisjon som arena
for forskning. Det arbeides systematisk og med stor innsats for å rehabilitere
monumentalbygningen, men dersom det ikke stilles midler til disposisjon for prosjektet er det
svært kritisk i forhold til en videre utvikling av de n museumsfaglige virksomheten.
Universitetet i Bergen prioriterer følgende tiltak innenfor museum og samlinger i 2013:

Gjennomføre planene om rehabilitering av museumsbygningen
Øke omfanget av forskning blant museets vitenskapelig ansatte
Flytte de kulturhistoriske samlingene til fjellhallen
Samarbeide med de øvrige museene om et utstillingsprosjekt
Utvikle helhetlige planer for museumshagen

Gjennomføre planene om rehabilitering av museumsbygningen
Fortsette samarbeidet med Statsbygg om plan for rehabilitering av museumsbygningen.

Øke omfanget av forskning blant museets vitenskapelig ansatte
Dette er prioritert i museets strategiske planarbeid for 2013. Museets ambisjonsnivå å øke
forskningen, men verken på samlingsforvaltningens eller formidlingens bekostning.

Flytte de kulturhistoriske samlingene til fjellhallen
Andel av samlingene og objektene som er sikret fremgår av rapport for 2012. Det har vært
en betydelig bedring i sikringen av de naturhistoriske samlingene ved bygging av nye
magasiner i Realfagsbygget, og i løpet av 2013 vil det samme være tilfelle for de
kulturhistoriske samlingene når den nye fjellhallen tas fult ut i bruk. Magasinprosjektene betyr
også en betydelig forenkling i samlingsstrukturen i og med at antall lokalisasjoner reduseres
ved åpningen av den nye fjellhallen

Samarbeide med de øvrige museene om et utstillingsprosjekt
Et samarbeid mellom universitetsmuseene om et konkret utstillingsprosjekt 2013-2015 vil
undersøke hvordan og i hvilket omfang også formidlingen ved museet i seg selv genererer
forskning og produserer kunnskap.
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Utvikle helhetlige planer for museumshagen
Gjennom rehabiliteringsprosjektet for museumsbygningen er også museumshagen kommet
mer i fokus. Gjennom en tilleggsbevilgning i 2011 er det satt i gang et konkret prosjekt for å
ruste opp hagen (gjerder, lys og annen infrastruktur). Dette skal sikre en langsiktig og
helhetlig utvikling av hagen og se denne i sammenheng med museumsbygningen og i
forhold til forskning, utdanning og formidling. Det er nedsatt en komite som skal følge opp
rehabiliteringsprosjektet ut fra hageperspektivet slik at hagen får en best mulig og mest mulig
skånsom integrasjon i hovedprosjektet.

Andre tema
Beredskap
Universitetet vedtok en revidert beredskapsplan i 2011 og har i 2012 gjennomført øvelser og
dialogmøter med samarbeidspartnere for å kvalitetssikre planer og rutiner, og for å øke
lederoppmerksomheten om beredskapsoppgaver.

Universitetet i Bergen prioriterer følgende tiltak for å følge opp beredskapsarbeidet i 2013:

Revidere beredskapsplan
Gjennomføre flere øvelser
Fortsette uttesting av beredskapssystem

Universitetet reviderer beredskapsplanen årlig. Revisjonen i 2013 baseres på en oppdatert
ROS-analyse og erfaringer fra øvelser. Revisjon av den sentrale beredskapsplanen vil også
bli sett i sammenheng med revisjon av fakultetenes beredskapsplaner og avdelingenes
tiltaksplaner. Universitetet har i 2012 gjennomført en varslingsøvelse og en table-top-øvelse.
Øvelsene vil bli fulgt opp med nye øvelser i 2013 med sikte på å mobilisere og øve ved flere
nivå. Universitetet har testet ut beredskapssystemet CIM i 2012, men foreløpig brukes
systemet bare til mediehåndtering. Universitetet vil i 2013 vurdere å teste ut systemet på
andre beredskapsområder.

Økning i antallet lærlinger i statsforvaltningen
Målet for antall lærlinger ved universitetet ble ikke nådd i 2012 og det har vært en utfordring
å nå dette målet over tid. Samtidig har regjeringen et langsiktig mål om 20% økning i
lærlingeplasser. Universitetet vil i 2012 gjennomgå lærlingeordningen med sikte på å
opprette flere plasser. Lærlingeplasser innenfor IKT- servicefaget og kontor- og
administrasjonsfaget et særlig aktuelle.

Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i
arbeidet med inkluderende arbeidsliv
Universitetet skal følge opp UiBs aktivitets- og resultatmål for IA-arbeidet. I dette er det det
viktig å redusere sykefraværet og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.
Universitetet har mål om å holde sykefraværet på dagens lave nivå, under 4 %. Det vil være
oppmerksomhet om enheter med høyt sykefravær og samarbeid med NAV-arbeidslivsenter.

UiB som arbeidsgiver skal tilrettelegge for individuell tilpasning i arbeidssituasjonen for
personer med redusert funksjonsevne. Det skal arbeides for å ha et godt system for ansatte
som på grunn av redusert funksjonsevne ikke kan fortsette i sin stilling. Personalpolitikken
skal ha et livsfaseperspektiv.
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