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Om overføring av Sarssenteret fra Uni Research til UiB

Bakgrunn
Sarssenteret ble etablert i 1997 med midler fra Universitetet i Bergen, Forskningsrådet og
Kunnskapsdepartementet. Senteret ble organisert som en avdeling stiftelsen Unifob, siden
som avdeling i Uni Research AS. Senteret utfører grunnleggende forskning innenfor
komparativ molekylærbiologi for marine dyr og har om lag 50 ansatte. En Scientific Advisory
Committee (SAC) har ansvar for å evaluere senterets vitenskapelige aktivitet.
Siden 2003 har senteret vært partner i European Molecular Biology Laboratory (EMBL).
Finansieringen av Sarssenteret er i hovedsak todelt, om lag 33 millioner kroner kommer fra
universitetet. Fra 2003 til 2012 har Forskningsrådet bevilget 17,5 millioner kroner i en tiårig
tildeling. Det vil bli finansiering fra Forskningsrådet for en ny periode på et noe høyere nivå.
Senteret har noen andre eksternt finansierte prosjekter. Sarssenteret har fått svært gode
evalueringer fra Forskningsrådet.
Overføring til UiB
Fra 2010 har det vært arbeidet med å få en avklaring av om Sarssenteret skulle overføres til
UiB, som et selvstendig forskningssenter. I 2012 ble det konkludert med at senteret ikke
ønsket en slik overføring og spørsmålet ble avventet, selv om UiB og Uni Research var enige
om å kunne overføre virksomheten som i dag er ved Sarssenteret i Uni Research til UiB.
I samråd med Uni Research legges det nå opp til å overføre Sars- senteret til UiB og at
overføringen skal håndteres som en virksomhetsoverdragelse. Det er en forutsetning at UiB
oppfyller kravene EMBL stiller til vertskapsorganisasjoner.
I vedtak i sak 49/07 slås det fast
at «store og strategisk viktige forskningsprosjekter hvor universitetet bidrar med egne
ressurser, skal som hovedregel forvaltes av universitetet selv». Kunnskapsdepartementets
regelverk er samsvar med dette.
Universitetsdirektørens kommentarer
I dialog med ledelsen ved Uni Research og Sarssenteret har universitetet presisert at
universitetets økonomiske bidrag til senteret minst skal være på dagens nivå i en ny
tiårsperiode fra 2013. Det er forutsetning for en overføring at den er ønsket fra senteret. En
overføring til UiB vil følge premissene for virksomhetsdragelse. Det konkrete opplegget for
virksomhetsoverføring utformes i tråd med bestemmelsene som gjelder for dette. Forslag om
forpliktende vedtak om overføring og konsekvenser av dette vil bli lagt fram for styret senere.
Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til
vedtak:
Universitetsstyret
etterretning

tar orienteringen om overføring av Sars-senteret til UiB til

02.12.2013/ Tore Tungodden
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