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Saken gjelder:
Styret har som strategisk målsetting innen 2020 å oppnå status for 5 sentre som Fremragende sentre for
forskning (SFF) og/eller for forskningsdrevet innovasjpon (SFI)
I denne saken informeres styret om arbeidet med et senter for bore- og brønnteknologi (SFI).
SFI-søknad ble sendt NFR i april 2010 som et samarbeidsprosjekt mellom UiS/IRIS og NTNU/Sintef,
Under ONS i Stavanger ultimo august ble det på en pressekonferanse hvor også statsråd Tora Aasland
deltok presentert et opplegg hvor et senter for bore- og brønnteknologi ville bli etablert mellom partene,
uavhengig av NFR-søknaden om en SFI. Det er innhentet bred støtte fra oljeindustrien, men foreløpig er det
ingen konkret økonomisk kommittering.
Vedlagt følger pressemelding for senteret som ble sendt ut før pressekonferansen.
Det presiseres fra TN-fakultetet at senteret ikke er formelt etablert, og at sak om etablering vil bli fremmet
etter våre vedtatte retningslinjer, dvs fra TN-fak via det sentrale forskningsutvalget til styret.
Styret vil i sak til oktobermøtet bli informert om søknader og forberedelser som gjøres for å realisere vår
strategi om å oppnå 5 SFF/SFI-sentre innen 2020.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til foreløpig orientering.
Stavanger, 20. september 2010

Per Ramvi
universitetsdirektør

Vedlegg:
• Invitasjon til pressekonferanse på ONS 25.08.2010
• Pressemelding av 25.08.2010: Nytt forskningssenter skal gi mer olje og tryggere boring
• MoU – Intensjonsavtale mellom IRIS og SINTEF
• Declaration of Intention to participate in the Centre for Research-based Innovation (SFI) for Drilling and
Wells for improve Recovery (DWR), brev til IRIS v/Anne Aabø datert 19.04.2010
• Letter of commitment, brev fra IRIS til Forskningsrådet datert 20.04.2010
• Letter of intent from NTNU regarding participation in Centre for Drilling and Wells for Improved Recovery
(DWR), brev fra NTNU til IRIS datert 19.04.2010
• Letter of commitment, brev fra SINTEF til IRIS datert 20.04.2010
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