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Samarbeidsavtale Ocean University of China. Felles forskningssenter.  

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 61/20 Status for arbeidet med handlingsplan for samarbeid med Kina. 

S_61-20Status_Handlingsplan_samarbeid_Kina.pdf (uib.no) 
• Styresak 24/21 Muntlig orientering Sars Fang 

 
 

Saken gjelder: 
I universitetsstyrets møte i februar 2021 ble det gitt en orientering om universitetets 
samarbeid med Ocean University of China (OUC) om et felles forskningssenter. I denne 
saken gis en statusrapport for dette arbeidet. 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Styret gir universitetsledelsen fullmakt til å videreføre samtalene med OUC om et felles 
forskningssenter i tråd med styrets kommentarer.  
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Samarbeidsavtale med OUC om felles forskningssenter 
 
Bakgrunn 
UiB ønsker å samarbeide med sterke forskningsinstitusjoner for å bli bedre sammen. Noen 
av verdens fremste fagmiljøer finnes i dag i Kina. Sterk politisk og finansiell satsing har på 
relativt kort tid gjort Kina til en global storaktør innen forskning og utdanning. I dag har Kina 
et av de største FoU budsjetter i verden, og mellom 2.500 og 3.000 universiteter.  
 
Økt samarbeid med institusjoner i Kina skal bidra til å styrke UiB på forskning, undervisning, 
innovasjon og formidling av høy kvalitet. Målet er at UiB skal være 1) ledende i Norge på 
forskningssamarbeid med Kina, 2) ha et ledende utdannings- og utvekslingstilbud med Kina, 
3) være en ettertraktet kompetanseinstitusjon på Kina og 4) bidra til kunnskapsbasert 
samfunnsutvikling, god formidling og dialog om Kina.  
 
UiBs gjeldende handlingsplan for samarbeid med Kina ble vedtatt av universitetsstyret i 
2018. Etter dette er det utviklet en stor bredde i partnerskap med kinesiske institusjoner. 
Samarbeidet omfatter publiseringsaktivitet, en markert økning av nye samarbeidsavtaler om 
forskning med viktige toppuniversteter i Kina og flere nye utvekslingsavtaler for studenter. 
Det er ned satt et eget kompetanseutvalg for Kina som skal følge opp handlingsplanen, sikre 
erfaringsutveksling internt ved institusjonen og gi strategiske innspill til ledelsen.  
 
UiBs handlingsplan samsvarer i stor grad med ambisjonen nedfelt i regjeringens 
handlingsplan som ble undertegnet i 2017 mellom Norge og Kina for å styrke samarbeidet 
innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017-2020. Ifølge 
handlingsplanen skal både Kina og Norge fremme forskjellige typer samarbeidsaktiviteter, 
blant annet å: 
 

• etablere felles laboratorier eller forskningssentre 
• bygge partnerskap mellom forskningsorganisasjoner, universiteter og foretak 

gjennom forskningssamarbeid, akademiske utvekslinger og felles arbeid med 
karriereutvikling 

• fremme multilateralt samarbeid, for eksempel innen EUs rammeprogram for 
forskning, Horisont 2020. 

 
Handlingsplanen oppmuntret særlig til samarbeid blant annet innenfor marin og maritim 
forskning (inkludert fiskeriforskning og fiskeriteknologi). Kunnskapsdepartementet har senere 
fulgt opp handlingsplanen blant annet gjennom en signering av ny avtale med Kinas 
forsknings- og teknologidepartement på vegne av Forskningsrådet. Denne avtalen åpner for 
fellesutlysninger til næringsrettede samarbeidsprosjekter mellom Norge og Kina. 
 
I oppfølgingen av handlingsplanen arrangerte Kunnskapsdepartementet våren 2018 en 
delegasjonsreise til Kina. UiB deltok i reisen med 27 delegater.   
 
I løpet av turen besøkte tidligere rektor og representanter fra UiBs marine satsing blant annet 
Ocean University of China (OUC). Dette er et av Kinas beste universiteter på marin forsking. 
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Enkeltforskere på UiB har hatt samarbeid med OUC tidligere, men i løpet av denne 
delegasjonsreisen ble en intensjonsavtale om etablering av et nytt felles senter for marin 
molekylær biologi inngått.  
 
Det nye kinesiske nasjonale forskingslaboratoriet Qingdao National Laboratory for Marine 
Science and Technology (QNLM) vil også være involvert i dette nye senteret, som var 
planlagt organisert etter modell av SARS internasjonale senter for marin molekylærbiologi 
ved UiB.  
 
Etter delegasjonsreisen i 2018 avla tidligere rektor og tidligere marin dekan ved UiB et nytt 
besøk ved OUC i oktober 2018 der en ny og utvidet intensjonsavtale, som var betydelig mer 
konkret, ble underskrevet. Intensjonsavtalen er senere fulgt opp gjennom arbeidet med å 
etablere økonomiske rammer for realisering av samarbeidet. I den sammenheng ble det satt 
av til sammen 5 mill. kroner i UiBs budsjetter i 2020 til formålet; 2,5 mill. kroner i form av 
rekrutteringsstillinger fra MN-budsjettet og 2,5 mill. kroner fra universitetets sentrale 
avsetninger. I perioden juli 2018 til mai 2020 var det dessverre liten institusjonell kontakt 
mellom UiB og OUC om arbeidet med å utvikle styring, administrative og økonomiske 
rammer for senteret.  
 
I løpet av 2020 etablerte OUC Sars Fang senteret, som nå har fire forskningsgrupper, se 
The Sars-Fang Centre-中国海洋大学 (ouc.edu.cn) 
 
I januar 2021 tok UiB-ledelsen initiativ til å starte arbeidet med en endelig samarbeidsavtale 
med tilhørende budsjettforslag slik at et styre for senteret kan etableres. Per april 2021 er 
imidlertid ikke inngått en endelig avtale eller gjort endelige avklaringer rundt budsjettforhold. 
Styret har følgelig ikke ennå fått konstituere seg eller hatt sitt første møte.  
 
I forbindelse med UiB sitt initiativ til å etablere økonomiske og administrative rammer, foreslo 
UiB noen endringer sammenlignet med intensjonsavtalen. Dette gjelder blant annet et ønske 
om et bredere faglig grunnlag for samarbeidet, samt inkludering av studenter og 
doktorgradskandidater. På denne bakgrunn er det foreslått en flytting av det faglige ansvaret 
fra Sars-senteret til Institutt for biovitenskap. I tillegg er det ønskelig å dreie faglig fokus i en 
mer anvendbar retning. Dette vil knytte UiB-OUC samarbeidet tettere opp til Norges reviderte 
avtale med Kina, der marin innovasjon er et prioritert område. Samtidig vil en slik endring gi 
større muligheter for ekstern finansiering, noe som bør være et krav til det nye senteret. 
Temaer innenfor bærekraftig matproduksjon vil for eksempel kunne og store muligheter for 
slik finansiering. 
 
 
Status for arbeidet våren 2021 
Dialogen med OUC er ført videre våren 2021. I møte 14. april 2021 mellom UiB og OUC ble 
UiBs forslag til endringer i samarbeidet diskutert. Møtet avdekket behov for ytterligere 
avklaringer mellom UiB og OUC knyttet både til faglig innhold og utarbeidelse av gjensidig 
forpliktende avtaler. På dette grunnlag ble det etablert enighet om å nedsette to 
arbeidsgrupper. En gruppe for vurdering av utvikling av det faglige fokus for samarbeidet og 
en arbeidsgruppe for utvikling av et formelt bindende avtaleverk mellom partene.  
 
Både OUC og UiB skal utarbeide et skriftlig grunnlagsmateriale vedrørende synspunkter på 
framtidige samarbeidsmuligheter før neste møte mellom partene. Et nytt møte med OUC er 
planlagt i løpet av mai. 
 
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
UiBs strategi Kunnskap som former samfunnet vektlegger at UiB skal være nyskapende og 
fremragende i alle våre samfunnsoppdrag. Et strategisk virkemiddel for å oppnå dette er 

http://mgbkl.ouc.edu.cn/sfc/HOME/main.htm
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nært samarbeid med verdensledende forskningsmiljøer. Universitetets samarbeid med Kina 
er et slikt virkemiddel og skal legge til rette for forskning, undervisning, innovasjon og 
formidling av høy kvalitet.  
 
Kina er en av verdens største økonomier og har økende betydning i det globale samfunnet. 
Kina er også en raskt ekspanderende kunnskapsnasjon og en stadig viktigere 
kunnskapsutvikler på mange fagområder. 
 
Et samarbeid med OUC, et av Kinas beste universiteter på marin forsking, gjennom et eget 
forskningssenter vil utvilsomt styrke universitetets forskningsprofil innenfor den marine 
satsingen. 
 
Det gjenstår likevel noe utredningsarbeid både knyttet til faglig rammeverk og avtaleverk før 
en endelig samarbeidsavtale kan underskrives. Universitetsstyret vil få seg forelagt egen sak 
om etablering av senteret før endelig avtale inngås. 
 
 
 
28.04.2020/Steinar Vestad/Helge Gismarvik Høvik/Kristin Svartveit 
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