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Sakstittel: Status for etablering av arealer for ny SFU og nye SFF 
 
Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 
Styret ble i juni 2017 orientert om status for etablering av ny SFU og nye SFF (sak 27/17).  
 
Bakgrunn:  
I november 2016 fikk Anders Malthe Sørensen, Fysisk institutt, tildelt et senter for fremragende 
utdanning (SFU); Centre for Computing in Science Education. 
I mars 2017 ble det klart at MN-fakultetet koordinerer eller deltar i fem nye sentre for fremragende 
forskning: 

 SFF Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences ble tildelt Trygve Helgaker, Kjemisk 
institutt 

 SFF Rosseland Centre for Solar Physics ble tildelt Institutt for teoretisk astrofysikk v/Mats Carlsson 
 SFF Porous Media Laboratory ble tildelt NTNU men med ca 40% av virksomheten lagt til Fysisk 

institutt v/ Eirik Grude Flekkøy og Knut Jørgen Måløy 
 SFF Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion ble tildelt HF men med en 

forskningsgruppe ved institutt for informatikk (Jim Tørresen og medarbeidere) som deltagere. 
 SFF Centre for Cancer Cell Reprogramming ble tildelt MedFak men med en forskningsgruppe ved 

Institutt for biovitenskap som deltagere. 
 
De viktigste problemstillingene: 
Fakultetetet er svært fornøyd med uttellingen i disse høy-nivå konkurranse-arenaene. Samtidig har denne 
suksessen gitt utfordringer når det gjelder hensiktsmessige arealer. Fakultetsledelsen har siden bevilgningene 
var klare hatt tett dialog med universitetets eiendomsavdeling for å finne hensiktsmessige løsninger og sikre 
god framdrift i utvikling av arealene.  
 
Våren 2018 ble fakultetet informert om at eiendomsavdelingen ikke hadde budsjettdekning for de planlagte 
areal-løsningene. Det ble igangsatt en ekstern gjennomgang av prosjektene for å redusere kostnadene. 
 
28. juni 2018 mottok fakultetet et brev fra rektor og universitetsdirektør (vedlagt) med en presisering av 
hvordan kostnadene skulle fordeles mellom eiendomsavdelingen og fakultetet. Dette innebar at fakultetet 
overtok vesentlige kostnader som i tidligere prosjekter har blitt dekket av Eiendomsavdelingen. 
 
Fakultetsledelsen er innstilt på å gå inn med nødvendige midler for å sikre utvikling av hensiktsmessige 
arealer. Det vil bli gitt en orientering på møtet.  
 
 
 
 
Vedlegg: Brev: Kostnadsfordeling mellom fakulteter og EA knyttet til tilrettelegging for SFF-er mv 
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