
   

   

   

Tre  med  offentlig  oversikt  Universitetet  i  Sørøst-Norge  (USN),  har  oversikt  offentlig,  

oppgir  17  stillinger   

   

   

https://www.usn.no/om-usn/vare-gaveprofessorater/   

   

Har  17  gaveprofessorater,  opplyser  rektor  Petter  Aasen   

   

Denne  informasjonen  ligger  på  deres  hjemmesider   

   

Våre  samarbeidspartnere  støtter  oss  med  gaveprofessorater.  Gavene  finansierer  viktig  

forskning  i  to  til  seks  år.  Våre  gaveprofessorater  og  samarbeidspartnere  inkluderer:   

   

Autonome  systemer  og  maskinlæring   

Ett  gaveprofessorat  støttet  av  Yara  med  oppstart  høsten  2019.     

   

Beredskap  og  krisehåndtering   

Ett  gaveprofessorat  støttet  av  Vestfold  fylkeskommune  med  oppstart  høsten  2019.  

Forvaltes  av  Senter  for  sikkerhet,  krisehåndtering  og  beredskap.     

   

Bruk  av  flytende  naturgass  i  skipsfarten  (LNG)   

Ett  gavestipendiat  støttet  av  A.  Wilhelmsen.  Forvaltes  av  Institutt  for  maritime  

operasjoner.     

   

Entreprenørskap  og  innovasjon   

Ett  gaveprofessorat  støttet  av  Sparebankstiftelsene  i  Telemark  (Holla  og  Lunde,  og  

Grenland)  og  Sparebank  1  Telemark.   

   

Ett  gaveprofessorat  støttet  av  Drammen  kommune.   

   

Ett  gaveprofessorat  støttet  av  Vestfold  fylkeskommune.   

   

Folkehelse  og  smarte  byer     

Et  gaveprofesssorat  støttet  av  Sparebank1  stiftelsen   

   

Helse-  og  velferdsteknologi   

Ett  gaveprofessorat  innen  Birkelandinitiativet,  støttet  av  Grenlandskommunene  og  

Telemark   

Fylkeskommune.   

   

Karriereveiledning   



Professorkvalifiseringsstipend  i  karriereveiledning  til  Roger  Kjærgård  gitt  av  Buskerud  

fylkeskommune.  Avsluttes  høsten  2021.     

   

Markedsføringsledelse  To  gaveprofessorater  og  en  stipendiatstilling  støttet  av  Buskerud  

fylkeskommune  og  næringslivet  på  Ringerike  med  Hønefoss  Sparebank,  Sparebank  1  

Ringerike  Hadeland  og  Sparebankstiftelsen  Ringerike.   

   

Prosessindustri   

Et  gaveprofessorat  støttet  av  Porsgrunn  kommune  og  Telemark  fylkeskommune  for  å  

styrke  koblingen  mellom  USN  og  prosessindustrien  i  Grenland.   

   

Revisjon   

Ett  gaveprofessorat  støttet  av  Sparebankstiftelsen  Nøtterøy-Tønsberg  til  styrking  av  

revisjonsyrket.   

   

Systems  Engineering  Subsea   

Ett  gaveprofessorat  støttet  av  Buskerud  fylkeskommune.   

   

Norges  Handelshøgskole  (NHH),  -  har  oversikt  offentlig,  oppgir  2  hele   

   

https://www.nhh.no/forskning/gavestillingar/   

   

NHH  har  to  rene  gaveprofessorat.  I  tillegg  kommer  såkalt  akademiaavtalen  med  

Equinor,  som  bidrar  til  å  finansiere  tre  ulike  forskningsprosjekter.  Merk  at  MESSIER  

ikke  er  full  professor  ved  NHH,  han  er  II-er.  All  info  ligger  åpent  på  NHH.NO.   

   

Tre  gaveprofessorat:   

Gåveprofessorat  finansiert  av  Bergens  Rederiforening   

Innehavar:  Professor  Roar  Os  Ådland,  Institutt  for  foretaksøkonomi.  Periode:  fem  år  

fram  til  19.  august  2022   

   

Gåveprofessorat  finansiert  av  NorgesGruppen   

Innehavar:  Professor  Frode  Steen,  Institutt  for  samfunnsøkonomi.  Periode:  Fem  år  frå  

hausten  2016   

   

Gåveprofessorat  delfinansiert  av  Den  norske  Revisorforening  (DnR)   

Innehavar:  Professor  II  William  F.  Messier,  Institutt  for  regnskap,  revisjon  og  

rettsvitenskap   

Periode:  Tre  år  frå  august  2017   

   

Handelshøgskolen  BI  –  har  oversikt  offentlig,  oppgir  2  hele   

   

https://www.bi.no/forskning/Gaveprofessorater/   

   



RAGNHILD  KVÅLSHAUGEN  -  INSTITUTT  FOR  STRATEGI   

Professorat  ved  Senter  for  byggenæringen   

   

BI  skal  styrke  forskning,  utvikling  og  kunnskapsformidling  i  den  norske  bygg-,  anlegg-

  og  eiendomsnæringen  (BAE)  gjennom  et  samarbeid  om  et  gaveprofessorat  med  et  

konsortium  av  aktører  i  den  norske  BAE-næringen.  Konsortiet  består  av  Multiconsult,  

Statsbygg,  BackeGruppen  og  GK.  Det  aktuelle  gaveprofessoratetet  er  gitt  for  å  forske  

på  effektive  byggeprosesser.  Professoratet  varer  fram  til  2020  og  er  knyttet  til  Senter  

for  byggenæringen  ved  BI.   

   

   

Professor  Ragnhild  Kvålshaugen  er  tilsatt  i  professoratet.   

   

PER  INGVAR  OLSEN  -  INSTITUTT  FOR  STRATEGI   

Professorat  ved  Senter  for  samvirkeforskning   

Per  Ingvar  Olsen   

Tine  SA  og  Nortura  SA  har  en  mangeårig  samarbeidsavtale  med  Handelshøyskolen  BI  

der  partene  i  fellesskap  har  etablert  et  Senter  for  samvirkeforskning  ved  BI.  Senteret  

har  fokus  på  utfordringer  for  samvirkeorganisert  matindustri  i  møte  med  krevende  og  

dynamiske  markedsutfordringer.  Det  finansierer  et  gaveprofessorat  og  en  

førsteamanuensisstilling  som  innehas  av  Erlend  Nybakk.   

   

Senteret  ble  etablert  i  1999  og  finansieres  av  Tine  SA  og  Nortura  SA  i  fellesskap.  

Avtalen  er  løpende  med  3  års  oppsigelsestid.   

   

   

Disse  har  ikke  oversikt  offentlig  NTNU  –  ikke  offentlig  oversikt,  oppgir  12,5  stillinger   

   

   

Ringen  Geir,  Institutt  for  maskinteknikk  og  produksjon,  Hydro  Aluminium   

Temeljotov-Salaj  Alenka,  Institutt  for  bygg-  og  miljøteknikk,  Multiconsult,  Link  

Arkitektur,  Statsbygg   

Pavlov  Alexey,  Institutt  for  geovitenskap  og  petroleum,  Equinoravtalen  19-,  Equinor   

Gao  Zhen,  SFF  Centre  for  Autonomous  Marine  Operations  and  Systems,  SFF,  DNV   

Kristiansen  Trygve,  Institutt  for  marin  teknikk,  Equinoravtalen  19-,  Equinor   

Salvo  Rossi  Pierluigi,  Institutt  for  elektroniske  systemer,  Equinoravtalen  19-,  Equinor   

Vinterbo  Staal,  Felles,  Gjøvik,  Oppland  fylkeskommune   

Varagnolo  Damiano,  Institutt  for  teknisk  kybernetikk,  adm,  Statoilavtalen  14-18,  

Equinor   

Oleinikova  Irina,  Institutt  for  elkraftteknikk,  Statnett  SF   

Mengshoel  Ole  Jakob,  Institutt  for  datateknologi  og  informatikk,  Telenor   

Mester  Rudolf  ,  Institutt  for  datateknologi  og  informatikk,  DNV  GL   

Thomassen  Gøril,  Institutt  for  språk  og  litteratur,  Norsk  faglitterær  forfatter  og  

oversetterforening  (NFF)   



Strand  Øivind,  Institutt  for  internasjonal  forretningsdrift  (Halv  stilling)  Sparebanken  

Møre   

   

Universitetet  i  Stavanger,  -  har  ikke  oversikt  offentlig,  oppgir  3  hele  og  3  II-er  

stillinger   

   

UiS  har  følgende  gavefinansierte  stillinger  (ikke  bare  professorater):   

   

-  Professor  II  (20%)  i  datateknologi  ved  Det  teknisk-naturvitenskapelige  fakultet,  

Institutt  for  data-  og  elektroteknologi,  finansiert  av  Lyse  (varighet  frem  til  

31.12.2020)  -  Førsteamanuensis  (100%)  i  datateknologi  ved  Det  teknisk-

naturvitenskapelige  fakultet,   

Institutt  for  data-  og  elektroteknologi,  finansiert  av  Lyse  (varighet  frem  til  31.12.2020)   

   

-  Førsteamanuensis  (100%)  i  systemutvikling  ved  Det  teknisk-naturvitenskapelige  

fakultet,   

Institutt  for  data-  og  elektroteknologi,  finansiert  av  Lyse  (varighet  frem  til  31.12.2020)   

   

-  Doktorgradsstipendiat  (100%)  i  informasjonsteknologi  ved  Det  teknisk-

naturvitenskapelige  fakultet,  Institutt  for  data-  og  elektroteknologi,  finansiert  av  Lyse  

(varighet  frem  til   

31.12.2020)   

   

Som  det  indirekte  fremgår  av  ovennevnte,  er  alle  disse  stillingene  knyttet  til  det  

samme  prosjektet,  der  for  øvrig  instituttleder  Tom  Ryen  er  prosjektleder.  Gavebeløpet  

frå  Lyse  er  på  totalt  5  mill.  kr.   

   

I  tillegg  kommer:   

   

-  Professor  II  (20%)  i  nettverkssikkerhet  ved  Det  teknisk-naturvitenskapelige  fakultet,   

Institutt  for  data-  og  elektroteknologi,  finansiert  av  Lyse  (gavebeløp  1.  mill.  kr.,  frem  

til   

31.12.2022.  Også  her  er  instituttleder  Tom  Ryen  oppført  som  prosjektleder.   

   

og   

   

-  Professor  II  (20%)  i  helsefag  ved  Det  helsevitenskapelige  fakultet,  finansiert  av  

Laerdal   

Foundation  (gavebeløp  450.000,  med  varighet  frem  til  31.03.2022.  Prosjektleder  er  

Ingrid  Tjoflåt   

   

Høgskulen  på  Vestlandet,  -  har  ingen  offentlig  oversikt,  oppgir  3  +  2  på  gang   

   

Har  3  aktive,  2  til  på  gang   



   

HVL  har  pr.  i  dag  tre  aktive  gaveprofessorat,  markert  med  grønn  farge  under.  Alle  

tilknyttet  fakultet  for  ingeniør-  og  naturvitenskap.   

   

Framostiftelsen  –  Innovasjon  og  bærekraftig  transisjon   

Framostiftelsen  –  Undervannsteknologi   

Framostiftelsen  –  Energiteknologi   

Ytterligere  to  gaveprofessorat  hvor  det  er  pågående  prosesser  med  utlysning/ansettelse  

kommer  i  tillegg.  Også  disse  tilknyttet  fakultet  for  ingeniør-  og  naturvitenskap.   

   

Framostiftelsen  –  Velferdsteknologi.  Tilsagn  foreligger   

Framostiftelsen  –  Bærekraftige  bygg.  Tilsagn  foreligger   

Ta  kontakt  med  meg  og/eller  prorektor  for  forskning,  Gro  Anita  Fonnes  Flaten,  dersom  

du  har  spørsmål.   

   

   

Universitetet  i  Bergen,  ikke  oversikt  offentlig,  oppgir  2-3  stillinger,  samt  noen  II-er  

stillinger  Universitetet i Bergen har ikke mange gaveprofessorater. Og de er heller ikke 

synliggjort på universitetets hjemmesider.  

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør, forteller at de i Bergen har samarbeid med 

Fagbokforlaget på en stilling, samt at oljeindustrien finansierer et par II-er stillinger.  

— I tillegg har vi jo etablert samarbeid med eksempelvis Kreftforeningen og Trond 

Mohn. Skatteetaten betaler også en stilling ved Det juridiske fakultet. Så det er litt 

avhengig av hvordan man definerer gaveprofessorat når vi skal telle opp, påpeker 

Bernstrøm.  

Han forteller at Kreftforeningen gir rundt 35 millioner til forskning ved UiB årlig, og at 

deler av disse midlene også går til å finansiere stillinger. Samarbeidet med Trond 

Mohn handler om, innstegsstillinger, der Mohn betaler de fem første årene av 

stillingen. Hvis vedkommende har klart å kvalifisere seg til førstekompetanse 

gjennom disse fem årene, tar universitetet over finansieringen av stillingen.  

  

Universitetet i Oslo (UiO), har ikke oversikt offentlig, oppgir 1,7 stillinger + to 

IIstillinger  

  

Universitetet i Oslo (UiO) har ikke mange gaveprofessorater. Og de er heller ikke 

synliggjort på universitetets hjemmesider.  

Ved UiO understreker de at de definerer gaveprofessorat som professorat opprettet 

ved gave fra privatperson, privat institusjon eller av fremmed stat.  

På Det samfunnsvitenskaplige fakultet har man ett betalt av Norges Bank. det 

innehar i dag Steinar Holden, professor og instituttleder Økonomisk institutt.  

På Det medisinske fakultet har man ett professorat (70% stilling) finansiert av Throne-

Holst Stiftelsen (regnskapsføres som gave).  

I tillegg har man to professorater som finansieres av private givere. En professor 

IIstilling som er finansiert av Laerdal Foundation og en professor II-stilling som er 

finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Instituttet som har disse to stillingene er 

usikre om de går inn under definisjonen av gaveprofessorat.  



  

UiT Norges arktiske universitet, 3 stillinger ikke oppgitt offentlig 

 

Helsefak: 1 stk 100 % stilling: professor i klinisk medisin, finansiert av UNN 

 

NT-fak: 2 stk 100 % stillinger: 

 

o   Førsteamanuensis i «Avanserte maritime fartøyoperasjoner», 3 år, finansiert av 

MARKOM2020 

 

o   Professor i meteorologi, 10 år, finansiert av Met.no 

 

BFE-fak: 1 stk 100 % stilling: professor knyttet til RAS teknologi 

(resirkuleringsteknologi havbruk), finansiert av Sjømat Norge 

 

Høgskolen i Innlandet – 6 stillinger, ikke oppgitt 

 
Høgskolen i Innlandet har støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark til 6 
professorårsverk for perioden 2018 – 2020. Støtten er gitt til å støtte HINNs arbeid 
med universitetsakkreditering. 
 

 

NMBU, ikke offentlig oversikt, oppgir noen II-stillinger  

  

Har  ikke  noen  professor-stillinger  som  i  sin  helhet  er  sponset  av  

eksterne.  (et  lite  forbehold,  da  det  er  ett  fakultet  som  ikke  har  svart  på  

henvendelsen).  Men  de  har  noen  professor  II  stillinger.  NMBU har så langt 

ikke svart Khrono på hvem som har betalt de II-er stillingene.  

 

Nord  universitet   

 

Handelshøgskolen ved Nord universitet hadde tidligere gjesteprofessor (innen maritim 

sektor), men dette gikk ut for et år siden. 

Per dags dato har verken de eller Nord universitet noen. 

   

Disse  har  ingen   

   

Høgskolen  i  Østfold,     

OsloMet,     

Universitetet  i  Agder   

Nord  universitet   

   

   

Oversikt  fra  2015   

   



https://khrono.no/files/2017/11/15/gaveprofessorater_landet_rundt_ny.pdf   
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