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SFU 26/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SFU 27/14 Protokoll fra forrige møte

Enstemmig vedtak:

Merknader til protokollen, SFU-sak 25/14:

Om Fakultet for humaniora og pedagogikk:
Ernst Håkon Jahr bemerket at det er feil at fakultetsstyret har sagt nei til å innføre en ordning 
med forskningstermin der alle kan søke. Fakultetsstyret har imidlertid sagt nei til å innvilge 
instituttledere forskningstermin fordi disse normalt skal ha 20 % forskningstid underveis. 

Om forskning i budsjettmodellen:
Ernst Håkon Jahr påpekte at det ikke er riktig at styret vedtok «å nedtone publikasjonspoeng» i 
sin diskusjon om budsjettmodellen i september 2013. Styret vedtok tvert i mot å ta vekk denne 
formuleringen og endelig vedtak ble følgende: «Styret ber universitetsdirektøren utrede en 
omlegging av budsjettmodellens insentiver knyttet til forskning, og ber om en styrking, samt 
tredeling, av insentivene knyttet til avlagte doktorgrader fra budsjettet for 2016.»

Med disse merknadene ble protokoll fra møtet 11. juni 2014 godkjent.



SFU 28/14 Referatsaker og orienteringer

1. Forsker Grand Prix
Yvonne Kerlefsen informerte. Forsker Grand Prix arrangeres for første 
gang i Kristiansand 25. september på Kick scene. Flere deltakere har 
trukket seg og det gjenstår seks kandidater der to er fra UiA og fire fra 
HiT. 
Kommentarer:
Vi må lage et best mulig arrangement i år, men det må vurderes hva som 
skal skje med arrangementet seinere. Er det mulig å fortsette med 
Forsker Grand Prix og kan man eventuelt sette inn tiltak for at 
deltakerne ikke trekker seg?

2. Evaluering av toppsatsingsområdene MULTIKUL og Fornybar 
energi 

3. Status på UiAs deltakelse i Horisont 2020 
Søren Kragholm orienterte. IKT-miljøet er aktive og UiA skulle gjerne 
hatt flere miljøer med. Saken blir berørt under SFU-sak 29/14. Det bør 
tas stilling til hvor risikoen ved å bruke tid til å skrive søknader skal 
ligge – hos forskeren/forskningsgruppa eller høyere opp?

Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering.

SFU 29/14 Hvordan kan vi legge til rette for tverrfaglige initiativer og miljøer 
som kan løfte seg i Horisont 2020?

Presentasjon av tverrfaglig initiativ CIEM og diskusjon

Forslag til vedtak:
Det sentrale forskningsutvalget ber om at saken følges opp på følgende måte:
- Viserektor for forskning og forskningsdirektøren bes om….
- Fakultetene bes om ….
-

Ole Kristoffer Granmo presenterte CIEM og presentasjonen kan leses her:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10999354/CIEM_Forskningsutvalget.pdf

Tina Comes orienterte deretter om søknadsskriving i Horisont 2020 og pekte på utfordringer og 
forslag. Presentasjonen kan leses her:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28180027/H2020_Proposal_Writing_CIEM.pdf

Kommentarer til presentasjonen:
- For å bli partner i et prosjekt bør man følge med på utlysinger, ta kontakt med aktuelle 

samarbeidspartnere og tilby seg som partner. Det er viktig å være synlig og å bygge nettverk. 
Ulikt hvor mange partnere som er med, men minimum tre. 



- Det kan være en utfordring å argumentere for norske, høye kostnader mot billigere 
utenlandske, men man må argumentere for at man er viktig og uunnværlig i prosjektet til 
tross for høye kostnader. 

- UiA-ledelsen må finne ut om de skal lete etter initiativer eller om det bør det vokse fram av 
seg selv. En må også tenke på hva som ville være gode virkemidler fra sentralt hold.

Momenter fra diskusjonen i utvalget:
- Bør UiA kartlegge potensielle miljøer eller stole på at det skjer av seg selv?
- Vi har forskningsgrupper og toppsatsinger – hva med et mellomsjikt? 
- UiA bør ha en strategi for utvikling og satsing på forskningsprosjekter. 
- Dersom UiA satser på toppforskningsområder så må dette gjøres ordentlig og ikke med 

småpenger. Eksempelvis utlyste Høgskolen i Gjøvik 10 stillinger samtidig innenfor ett 
område.  

- Tid til søknadsskriving kan legges inn i arbeidsplanen. 
- Forskningstid er et godt insentiv. Ville et B-tillegg til prosjektleder hjulpet? Det hadde vært 

nyttig å finne fram til noen løsninger som virker.
- Budsjettmodellen er allerede god for EU-søknader, men det kan være noe annet som gjør at 

det ikke søkes. 
- Midlene fra KD gjennom budsjettmodellen kommer ikke fram til fagmiljøene. 
- Det ville være interessant å vite hva som legges inn av sentrale ressurser og hvor mye som 

kommer ut i andre enden både for UiA og for institusjoner det er naturlig å sammenlikne seg 
med.

- Hva kommer ut av et forskningsprosjekt? Går det an å finne resultater av EU-prosjekter, 
f.eks det som Snaprud ledet?

- Å være med som partner gir UiA prestisje som gir oss resultater for andre områder. UiA kan 
sette seg mål om at alle fakulteter skal være med i ett internasjonalt prosjekt, f.eks. 

- Det er lett å fokusere på målbare ting som f.eks. publiseringer. Det er vanskeligere å måle 
nettverk. 

- Styret kan sette noen mål når det gjelder EU-prosjekter, f.eks at hvert fakultet minst er med i 
én søknad.

- NFR har sagt at man bør søke EU først og da blir det lettere å få NFR-midler seinere. 
- Det er krevende å være koordiator. UiA er ikke profesjonelle på prosjektoppfølging ennå. 

Det kreves et godt administrativt støtteapparat.
- Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom tildelt forskningstid og antall 

publiseringer/resultater og UiA må satse på dem som man vet kan levere. Det betyr bl.a. å 
vinne kampen om å rekruttere de gode forskerne. Vi må ha en formulering i utlysingstekster 
om dette og alle fakulteter bør ha fokus på hvordan UiA kan være attraktive. 
Startpakkemidler kan være et virkemiddel. Noen har opplevd å miste gode professorer fordi 
ektefellen ikke fikk jobb. 

- Dersom insentivene skal endres må vi ha et beslutningsgrunnlag for å gjøre det. Kanskje de 
vi har er gode, men at vi ikke utnytter de fullt ut. 

- Noen miljøer trenger et godt støtteapparat som kan hjelpe med idéutvikling/ 
nettverksbygging/søknadsskriving/ kompetansebygging. 

- De unge, flinke, lovende forskere fra utlandet er ofte positivt overrasket over mulighetene 
Norge kan gi og det går bevisst an å satse på disse i stedet for seniorer.

- Stipendiatene bør kunne lære søknadsskriving av erfarne forskere og sitte igjen med den 
kunnskapen etter endt forskerutdanning. 

- En kunne innføre fullføringsstipend til søknadsskriving for stipendiater som blir ferdige på 
normert tid. Man må sikre at det ikke strider mot 4-årsregelen.



Enstemmig vedtak:

Viserektor for forskning og forskningsdirektøren tar med seg de innspillene som kam fram i 
møtet og saken tas opp igjen i oktober.

SFU 30/14 Høring - Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Forslag til vedtak:
Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas videre til saksbehandler for UiAs 
høringsuttalelse.

Kommentarer i møtet
- Kulturlivet spiller en stor rolle for UiA. Samspillet mellom akademia og kunstfeltet skal 

være profesjonelt og kulturpolitikk er viktig. Dette står nevnt i visjonen, men bør framheves 
i tiltakene.

- En fysisk akse er ikke nødvendigvis det eneste svaret for å utvikle universitetsområdet. Dette 
kan også skje på andre måter.

- Internasjonal skole er ikke nevnt? Det er viktig at det finnes en slik.
- Arbeidsplasser for ektefeller til ansatte på UiA er viktig for å få folk til å bli i byen.

Enstemmig vedtak:

Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas videre til saksbehandler for UiAs 
høringsuttalelse.

SFU 31/14 Informasjonsutveksling

Høringsbrev om intern organisering og andre viktige strategiske saker
Sigbjørn Sødal etterlyste en behandling i SFU av høringen om intern organisering ved UiA.
Det finnes flere slike viktige strategiske saker som SFU bør ta opp. Selv om fakultetene er 
høringsinstanser er det nyttig at SFU kan drøfte berøringspunkter mellom UiA som institusjon 
og forskning. Vi bør ha en gjennomgang av hvilke saker SFU skal behandle/drøfte.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
Ernst Håkon Jahr var 25.-27. august på møte ved UNIS.
Jahr var den eneste som møtte fra UiA, selv om det i utgangspunktet var invitert to deltakere 
som UNIS dekker kostnader for.
Det kom fram at UiA ikke har skrevet under avtalen med UNIS ennå og det er viktig at dette 
kommer i orden straks. UiAs kontaktperson er en ansatt innen biologi, men Jahr mener at dette 
bør være en person sentralt.
På møtet ble studieporteføljen diskutert og det ble vedtatt å be styret nedsette en komite til å 
utrede muligheten for å inkludere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag i tilbudene ved 
UNIS. Dette har blitt en veldig fin institusjon og det er viktig at UiA sender studenter dit.


