
Kort oppsummering etter dagen møte i forskningsutvalget ved K2. 
 

Tilstede: Per Eystein Lønning, Vidar M. Steen, Emmet McCormack, Mari Halle, Roland Jonson 

 

1. Agenda for møtet var revidert utstyrsliste for Budsjettprosessen 2015. 

Bakgrunnen for møtet var tilbudet fra fakultetet om å revidere utstyrslisten vår innen 7. november 
2015. Opprinnelig liste var sendt inn sammen med budsjettskrivet 1. juli 2014.11.06 
Universitetsstyret har tildelt MOF ca 10.mill til utststyr, av dette skal noe øremerkes opprettelse av 
galenisk farmasi. Instituttledelsen ved K2 håper og tror at ca 3. mill vil bli tildelt K2 for utstyr. Da 
holdes galenisk farmasi utenom. 

FU gikk igjennom alle forslagene med tanke på hvilket utstyr som gagnet fellesskapet i størst mulig 
grad, og hva som allerede i dag finnes av utstyr på K2 og i lab bygget. Se vedlagt tabell med prioritert 
liste. 

Vi hadde litt diskusjon rundt IVIS SpectrumCT, og kom frem til at den skal inn på prioritert hovedliste, 
da det er delfinansiering som må benyttes i 2015. Instituttledelsen vil gå i dialog med IBM og IKO ang. 
fullfinansiering av dette utstyret. 

Innspill til oppfølging for senere prosesser rundt utstyrsbevilgning og prioriteringer som kom frem i 
møtet var: 

• Forskningsgruppene (v. hovedsøker) må prioritere sine forslag internt 
• Grad av egenandel gruppen kan finansiere må synliggjøres 
• Beskrive hvor utstyret skal plasseres fysisk 
• Brukergruppen må presiseres 
• Undersøke og beskrive om det finnes tilsvarende utstyr på campus 

Dessuten bør tildelninger de siste 3 år være tilgjengelig for fremtidige prioriteringer i FU.  
Utstyrslisten vil bli behandlet i FU to ganger per år for å være oppdatert, og da må 
forskningsgruppene ha gitt sine innspill i forkant. Frist 1. april og 1. november. 

Tildeling kunngjøres i K2 nytt når tildeling er gjort. 

2. FU møtet som er berammet til uke 46, går ut. 
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