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Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 15/22 Sarssenteret – oppnevning av ny leder og et nytt styremedlem 
• Styresak 109/21 Sarssenteret. Organisering og finansiering 

 

 

 

Saken gjelder: 
I styresak 109/21 ble det gitt en gjennomgang av Sarssenterets organisering og finansiering. 
Basert på oppfølgingsarbeid av styresaken i 2021 fremmes her forslag til ny 
organisasjonstilknytning for senteret.  
 
 

 
 

Forslag til vedtak: 
  

Universitetsstyret vedtar at Sarssenteret overføres til Det matematisk- 
naturvitenskapelige fakultet med virkning fra 01.01.23. 

 
   
  
 
 
Robert Rastad 

 

universitetsdirektør  
 
 
 
 
 
 
 
 
08.09.2022/Steinar Vestad 
Vedlegg: Saksframstilling 
  

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2022/2022-02-02/S_15-22Styret_SARS-senteret.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-09-09/S_109-21Sarssenteret_Organisering_og_finansiering.pdf


  

 
 
 
   

2 
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Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr.: 
Universitetsstyret 78/22 15.09.2022 2007/5229 

 
 

Organisering av Sarssenteret 
 
Bakgrunn 
Sarssenteret ble etablert i 1997 med midler fra Universitetet i Bergen, Forskningsrådet og 
Kunnskapsdepartementet. Siden 2003 har senteret vært partner i European Molecular 
Biology Laboratory (EMBL). Eksisterende avtale med EMBL ble inngått i 2015 og har en 
varighet på 10 år (ut 2025). 
 
Etter å ha vært organisert som en avdeling i Uni Research fram til 2014, ble senteret overført 
til UiB med virkning fra 2015. Senteret er i dag organisert direkte under universitetsledelsen 
og dermed utenfor den ordinære fakultetsstrukturen.  
 
Senteret ledes av egen direktør som rapporterer til senterets styre. Styret består i dag av 4 
medlemmer inkludert styreleder, hvorav et medlem fra EMBL.  
 
Sarssenteret har også en Scientific Advisory Committee (SAC) med leder og 6 medlemmer 
(hvorav 2 fra EMBL) som har ansvar for å rådgi og evaluere senterets vitenskapelige 
aktivitet. SAC har også en rådgivende funksjon ved ansettelse av gruppeledere. Sarsstyret 
ansetter forskningsgruppeledere, etter innstilling fra direktøren og etter forslag fra SAC. 
 
Senteret fikk oppnevnt nytt styre i 2020 samt ny direktør som ble tilsatt med virkning fra 
01.01.21. Etter dette har det vært en rekke utskiftinger både av styremedlemmer og 
styreledere, sist i februar 2022 (styresak 15/22). 
 
 
Finansiering 
Sarssenteret er finansiert gjennom et tilskudd fra universitetet, en 10-årig bevilgning fra 
Forskningsrådet og bidrags- og oppdragsinntekter (BOA).  
 
Senterets budsjett utgjør i 2022 67 mill. kroner, hvorav 22 mill. kroner er BOA inntekter, jf. 
tabell 1. En sentral del av BOA-inntektene er den faste finansieringen fra Forskningsrådet på 
19,5 mill. kroner. 
 
Tabell 1. Budsjett 2022 Sarssenteret 

 
* Tall fra styresak 123/21, budsjettfordeling 2022 
 
Sarssenteret mister sin faste finansiering fra Forskningsrådet fra 2023. Denne er om lag 20 
mill. kroner årlig. I styresak 123/21 vedtok styret en ekstraordinær bevilgning på 20 mill. 

Grunnbevilgning (UiB) 45 100
Bidragsmidler Forskningsrådet 19 500
Bidragsmidler EU 1 900
Bidragsmidler Andre 500
SUM 67 000

https://www.embl.de/
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kroner i 2023, 12 mill. kroner i 2024 og 12 mill. kroner i 2025 som delvis kompensasjon for 
dette inntektsbortfallet. Formålet var å gi Sarssenteret forutsigbarhet og tid til å skaffe nye 
inntekter. Fra 2026 vil det ikke bli gitt en slik ekstraordinær bevilgning.  
 
 
Framtidig organisering av senteret 
I 2017 ble det foretatt en midtveisevaluering av Sarssenteret. Evalueringsrapporten viste til at 
Sarssenteret har høy vitenskapelig kvalitet og produksjon. Samtidig pekte evalueringen på at 
en bedre integrering i universitetets øvrige fagmiljø kunne gi en styrking av senteret.  
 
I oppfølgingen av evalueringen er gjort vurderinger av nye organisasjonsmodeller for 
senteret. Blant annet har det vært møter med Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) 
som også innehar EMBL status. Til forskjell fra Sarssenteret er NCMM ikke organisert direkte 
under universitetsledelsen, men er underlagt et fakultet ved Universitetet i Oslo.  
 
Etter gjennomgang av organiseringen av NCMM er det, i samarbeid med Det matematisk- 
naturvitenskapelige fakultet (MN), gjort vurderinger i forhold til å organisere Sarssenteret 
som et senter under MN-fakultetet. Basert på disse er det nå enighet om at senteret 
overføres fakultetet med virkning fra 1. januar 2023. Sarssenteret er orientert om 
beslutningen. Etter overføringen vil fakultetet også overta ansvaret for å utnevne styreleder 
og styremedlemmer for senteret. 
 
Senteret overføres med en grunnbevilgning fra UiB sentralt på 45 mill. kroner for 2023. 
Beløpet justeres i tråd med årlig lønns- og priskompensasjon fram til og med 2025. I tillegg 
kompenseres det for bortfall av inntekter fra Forskningsrådet med en ekstra bevilgning på 20 
mill. kroner i 2023, 12 mill. kroner i 2024 og 12 mill. kroner i 2025, som beskrevet over.  
 
Fra 2025 reduseres grunnbevilgningen fra UiB sentralt til 40 mill. kroner i 2026, 35 mill. 
kroner i 2027 og 30 mill. kroner i 2028. MN- fakultetet beslutter selv om de vil kompensere 
senteret for dette inntektsbortfallet. MN-fakultetets institutter har en stor andel 
eksternfinansiering. Det forutsettes at også Sarssenteret, som har et høyt internasjonalt nivå, 
vil kunne hente inn betydelige BOA-inntekter.  
 
Etter 2028 vil bevilgningen fra UiB sentralt utgjøre 30 mill. kroner årlig. Beløpet justeres i tråd 
med årlig lønns- og priskompensasjon. 
 
Universitetsledelsen har hatt møte med ledelsen i EMBL og medlemmer av SAC for å 
orientere om status for senteret. Avtalen som gir senteret EMBL status går ut i 2025 og skal 
reforhandles. MN- fakultetet vil fortsette dialogen med EMBL med formål å forløse det faglige 
potensialet som ligger i en slik videreføring. Det finnes andre EMBL-senter i Norge som har 
annen organisering og en viktig oppgave er å finne fram til en egnet modell som både kan 
ivareta UiBs og fagmiljøenes interesser på en god måte. 
 
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Sarssenteret representerer et internasjonalt sterkt forskningsmiljø. Senteret framstår som en 
viktig del av Norges og UiBs satsning på grunnleggende marin forskning.  
 
Samtidig peker evalueringen fra 2017 på at en bedre integrering i universitetets øvrige 
fagmiljø kan gi en ytterligere styrking av senteret og bidra til merverdi til fakultetets fagmiljøer 
gjennom større grad av samarbeid. På denne bakgrunn, og i samarbeid med Det 
matematisk- naturvitenskapelige fakultet, foreslås det at senteret overføres til fakultetet med 
virkning fra 1. januar 2023. Sarssenteret er orientert om beslutningen.  
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Etter overføringen vil fakultetet også overta ansvaret for å utnevne styreleder og 
styremedlemmer for senteret. Fakultetet vil også fortsette dialogen med EMBL med formål å 
forløse det faglige potensialet som ligger i en slik videreføring.  
 
 
 
 
 
08.09.2022/Steinar Vestad 
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