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48/14 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Arkivsak-dok. 14/03279-11 
Arkivkode.  610  
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 48/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
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49/14 Protokoll fra møtet 13. november 2014 
Arkivsak-dok. 14/03279-12 
Arkivkode.  610  
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 49/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 13. november 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll Det sentrale forskningsutvalget 13 november 2014.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll Det 
sentrale forskningsutv 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Det sentrale forskningsutvalget 
 
Dato: 13.11.2014, kl. 13:15-16:15 
Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad 
Arkivsak: 14/03102 
  
Tilstede:  Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder 

Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Sigbjørn Sødal, Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 
Per Kvist, Fakultet for kunstfag 
Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning 
Marit Aamodt Nielsen, viserektor for utdanning 
Paal Pedersen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 

  
  
Forfall:  Frank Reichert, Fakultet for teknologi og realfag 

Elisabeth Holen-Rabbersvik, representant for ph.d.-kandidatene 
Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 
Else-Margrethe Bredland, Universitetsbiblioteket, observatør 
Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør 

  
Andre: Simone Heinz, forskningsdirektør 

Erik Höglund, Forskningssekretariatet 
Øyvind Nystøl, Forskningssekretariatet 
Yvonne Kerlefsen, Kommunikasjonsavdelingen (SFU-sak 41/14) 

  
Protokollfører: Wenche Flaten, Forskningssekretariatet 
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SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

39/14 14/03279-2 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 2 

40/14 14/03279-3 Protokoll fra møtet 9. oktober 2014 3 

41/14 14/03279-1 Referatsaker og orienteringer 4 

42/14 14/03333-1 Gjennomstrømming i forskerutdanningen ved UiA 5 

43/14 14/03217-8 
Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) 
ved UiA 

6 

44/14 14/03357-1 Utvikling av framtidig satsingsområder 7 

45/14 14/03101-1 
Elektronisk verktøy for å avdekke tekstsammenfall og 
plagiering 

8 

46/14 14/03274-1 
Tildeling av støtte til konferanser og seminarer - første 
tildeling 2015 

9 

47/14 14/03279-4 Informasjonsutveksling 10 

 
 
 
 
 
 
39/14 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 39/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/14 Protokoll fra møtet 9. oktober 2014 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 40/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 9. oktober 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 9. oktober 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/14 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 41/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
1. Forskningsdagene 2014 – rapport 

Yvonne Kerlefsen fra Kommunikasjonsavdelingen orienterte. 
Kommunikasjonsavdelingen vil se på hvordan ressurser skal brukes til å administrere 
forskningsdagene. Nå er det en person i 50 % stilling og det blir mye på en person. 
Havforskningsinstituttet og sykehuset kan være aktuelle samarbeidspartnere for neste års 
arrangement i Forsker Grand Prix. Det må også vurderes om Forsker Grand Prix skal 
arrangeres hvert år. Høgskolen i Telemark gir sine deltakere kompensasjon. Er det noe å 
vurdere for UiA? 
Gi gjerne innspill til Kommunikasjonsavdelingen som bidrag til saken som skal opp 
seinere. 

2. Gode råd – hva så? Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom UHR og Forskningsrådet 
om oppfølging av fagevalueringer: Bedre fagstrategiske valg for norsk forskning 

3. Høring NFRs nye hovedstrategi  
4. ERC – intervjutrening 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/14 Gjennomstrømming i forskerutdanningen ved UiA 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 42/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetene og fellesadministrasjon bes å følge opp tiltakene som er beskrevet i saksframlegg 
og med de punkter som framkom i møte. 
 
 
Møtebehandling 
Bjørn Erik Munkvold fra Institutt for informasjonssystemer presenterte suksessfaktorer i deres 
program/spesialisering. 
 
Kommentarer: 
‐ Instituttet tar vare på ph.d.-kandidatene på linje med andre ansatte.  
‐ De har gitt midlertidig undervisningsarbeid til de som trenger mer tid.  
‐ Instituttet har stor andel av eksternt finansierte ph.d.-kandidater. Disse er finansiert via 

mange kilder som f.eks Sørlandets kompetansefond, som nærings-phd. og off phd.  
‐ Inntakskvalitet kan ikke undervurderes. Rapportering og oppfølging kan være et svakt 

punkt enkelte steder. Det er viktig å ta et kritisk blikk på planene framover. 
‐ Artiklene skal fremstå som et integrert hele til slutt og oppsummeringen er ofte en kritisk 

fase. Det anbefales at man begynner tidlig med det.  
‐ Det er ikke alltid så mange søkere, men det er viktig å vente dersom det ikke er god nok 

kvalitet.  
‐ Hvem skal få insentiver – veileder eller stipendiat?  
‐ God kvalitet og passe størrelse på fagmiljøet og faglig dyktighet har betydning for 

gjennomstrømmingen. 
‐ Erfaring hos veiledere er av betydning for gjennomstrømmingen. 
 
Flere tiltak ble nevnt i møtet: 
‐ Dialogen med veileder om framdriftsrapporter kan forbedres. Det er viktig å ha et system 

for hvem som tar imot rapportene og hvilken oppfølging som blir gjort. 
‐ Insentiver kan virke ulikt fra fagmiljø til fagmiljø og bør derfor være fleksible. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Fakultetene og fellesadministrasjon bes å følge opp tiltakene som er beskrevet i saksframlegg 
og med de punkter som framkom i møte. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/14 Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 43/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
- Forskningsutvalget slutter seg til fremlagte forslag til revisjon av forskrift for graden 

philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA med de endringer som fremkom i møtet og 
anbefaler overfor universitetsstyret at endringene vedtas.  

- Viserektor for forskning får fullmakt til å ferdigstille formuleringene i tråd med 
forskningsutvalgets diskusjon og vedtak. 

 
 
Møtebehandling 
Utvalget foreslo ingen endringer. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
‐ Forskningsutvalget slutter seg til fremlagte forslag til revisjon av forskrift for graden 

philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA og anbefaler overfor universitetsstyret at endringene 
vedtas.  

‐ Viserektor for forskning får fullmakt til å ferdigstille formuleringene i tråd med 
forskningsutvalgets diskusjon og vedtak.  

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/14 Utvikling av framtidig satsingsområder 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 44/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det sentrale forskningsutvalg anbefaler følgende til Universitetsstyret: 
- 
- 
- 
 
 
Møtebehandling 
 
Oppsummering av diskusjonen i utvalget: 
‐ Store eksterne kilder som Horisont 2020, Cost, SFF osv må være førende for hva UiA 

bruker stimuleringsmidler til.   
‐ Det må være mulig for en forskningsgruppe å kunne løfte seg dersom de tilfredsstiller 

internasjonale krav.  Hvor står de og hva må de satse på? Dette må sjekkes ut via 
internasjonale kriterier. 

‐ Tverrfakultære satsinger kommer naturlig dersom det finnes en faglig gevinst, men man 
kan tenke sentral støtte dersom det er noe som institusjonen har særlig interesse av i 
tillegg til det som fakultetene selv initierer. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
1. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler universitetsstyret å satse målrettet mot miljøer 

som kan lykkes i Horisont 2020 og viktige nasjonale og internasjonale programmer med 
strategisk betydning for UiAs fagområder. 

2. Det sentrale forskningsutvalget mener at punkt 1 må være det viktigste virkemiddelet for 
satsing ut inneværende strategiperiode, og anbefaler derfor å vente med en prosess for 
utvelgelse av nye (topp)satsingsområder til man kan se noen virkninger av dette 
virkemiddelet. 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/14 Elektronisk verktøy for å avdekke tekstsammenfall og plagiering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 45/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtak utformes i tråd med utfallet av diskusjonen. 
 
 
Møtebehandling 
Utvalget mener at UiA har tilgang på gode verktøy som Wiseflow og Google og det er derfor 
ikke behov for noe nytt. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget (SFU) mener at UiA på institusjonsnivå har tilgang på gode 
verktøy som Wiseflow og Google. En ser det ikke naturlig at SFU bidrar til å dekke eventuelle 
ytterligere behov på dette området. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/14 Tildeling av støtte til konferanser og seminarer - første tildeling 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 46/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2015 – 
første tildeling – som vist i vedlagte tabell. 
 
 
Møtebehandling 
Ernst Håkon Jahr foreslo å øke potten til kr 275 000 og støtte MONS-konferansen ved 
Fakultet for humaniora og pedagogikk med kr 50 000.  
Marit Aamodt Nielsen støttet forslaget og sa at i tillegg kan Den nasjonale studie- og 
praksislederkonferensen ved Avdeling for lærerutdanning få støtte av viserektors midler. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2015 – 
første tildeling – som vist i vedlagte tabell. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Møte om norsk språk 16 (MONS)      50 000  
Handelshøyskolen 
NORSA-konferansen      39 000  
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Third International Conference on Dialogical Practices 50 000 
Fakultet for teknologi og realfag/Fakultet for samfunnsvitenskap 
International Conference on Information Systems for Crisis 
Response and Management - ISCRAM 2015      50 000  
Fakultet for kunstfag 
Internasjonal uke i verdensmusikk - "Music Without Boarders - 
Traditional music from Setesdal in meeting wirh world 
musicians"      50 000  
Rethinking the training of artists 36 000 
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47/14 Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 47/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak fremmes. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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50/14 Referatsaker og orienteringer 
Arkivsak-dok. 14/03279-10 
Arkivkode.  610  
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 50/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
1. Grunnleggende forskning. Forskningsrådets policy 2015-2020 
2. Orientering om prosjektutviklingsstøtte (PUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 

PUS orienteringssak 
SFU.pdf  

  



 
 
 

 

 Fra:  
Hilde Inntjore 
Forskningssekretariatet 
 
Til:    
Det sentrale forskningsutvalget  
Kopi til:    

 

Dato: 05.12.14 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

Porsjektutviklingsstøtte 2014 
 
For året 2014 var det satt av 500.000 til prosjekutviklingsstøtte (PUS), et virkemiddel for å 
fremme flere søknader om ekstern finansiering. PUS administreres av forskningsskretariatet.  
 
Støtten kan dekke kostnader som inngår i arbeidet med å skrive en prosjektsøknad, for 
eksempel til reiser, fagmøter og nettverksbygging, for større nasjonale og internasjonale 
prosjekter. Den er primært ment for større prosjekter, og for søknader som utarbeides i et 
konsortium. Enkeltpersoner og mindre grupper kan imidlertid også søke. Støttebeløp er 
normalt 20.000 for en mindre søknad, men kan økes til 35.000 for en større søknad med flere 
involvert. Ved særskilte behov kan det argumenteres for ytterligere støtte. Det gis ikke støtte 
utover to tildeliger per år per søker. Søknadene om PUS må støttes av instituttleder. Dekan 
orienteres.  
 
Hittil i år er 635.000 tildelt, fordelt på 20 prosjekter. Det er støttet utarbeiding av 17 søknader 
til Norges forskningsråd, 1 til Interreg, 1 til EØS-midler og 1 til Kompetansefondet. Ingen nye 
søknader om PUS er foreløpig meldt for desember. Det ser dermed ut til at tallen per i dag blir 
tallene for 2014. Ordningen blir tatt godt i mot i miljøene, og det er vår klare oppfatning at den 
stimulerer til økt søknad om ekstern finansiering.  
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51/14 Resultatmodulens forskningskomponent og uttelling for avlagte 
doktorgrader ved UiA – gjennomgang før budsjettbehandling 2016 
Arkivsak-dok. 14/03995-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 51/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget diskuterte innspill fra fakultetene. Forskningsdirektøren tar 
momenter fra diskusjonen med i videre arbeid med en eventuell omlegging av budsjettmodellens 
insentiver knyttet til forskning og avlagte doktorgrader. Saken vil bli lagt fram for SFU våren 
2015. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
Universitetsdirektøren har bedt forskningssekretariatet og økonomiavdelingen om å legge opp 
en prosess for en bred gjennomgang av forskningsinsentiver i forkant av budsjettbehandlingen 
for 2016 etter at styret vedtok følgende i S-sak 64/13:  

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. 

Høringsnotat (vedlagt) ble sendt fra økonomiavdelingen 21. oktober og i første omgang har 
fakultetene blitt bedt om komme med innspill til eventuelle endringer i forskningsinsentivene 
som gjelder fordeling av resultatsmodulens forskningskomponent og/eller uttellingen for avlagte 
doktorgrader. Det sentrale forskningsutvalget (SFU) diskuterer innspillene i dette møtet. Det vil 
deretter bli jobbet videre med endringsforslag frem til SFU kommer med en anbefaling våren 
2015.  
Hvilke endringer som til slutt gjøres i forskningsinsentivene for 2016, vil deretter avgjøres i den 
årlige gjennomgangen av modell og kriterier. Økonomiavdelingen sender ut et diskusjonsnotat 
for modell og kriterier i mai 2015 og et høringsnotat i august 2015, før styret vedtar modell og 
kriterier for 2016 i septembermøtet 2015. I denne prosessen vil det fremgå hvilke anbefalinger 
SFU har gjort for forskningsinsentivene, og det vil være mulig å kommentere disse i høringen. 
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Saksunderlag 
 
Økonomiavdelingens beskrivelse av gjeldende modul ved UiA 
 
Resultatmodulens forskningskomponent (punkt 2.2.4 i budsjettet) 
Den samlede rammen som fordeles i resultatmodulens forskningskomponent var i 2014 på 35,4 
mill kr, og justeres hvert år med endringen i RBO-uttellingen fra KD (justert med endring i 
uttelling for doktorgradskandidater).  
 
I dagens budsjettmodell gis det resultatuttelling for følgende elementer: 
 

 NFR-inntekter 
 EU-inntekter 
 Publiseringspoeng 
 Formidlingspoeng 
 Omsetning på annen ekstern finansiert virksomhet 

 
NFR-inntekter 
Resultatuttelling for NFR-inntekter gis som en stykkpris pr. inntektsførte krone på NFR-
prosjekter. Stykkprisen reguleres av uttellingen UiA får i statsbudsjettet, og er derfor ikke helt 
forutsigbar fra år til år. Satsen påvirkes ikke i særlig grad av konkurransen mellom fakultetene 
ved UiA. Uttellingen for NFR-inntekter i KDs budsjettmodell har de siste årene vært svært 
stabil.  
 
I dagens budsjettmodell settes stykkprisen til 100 % av UiAs uttelling i KDs tildeling. Ved 
internfordelingen for 2014 ga dette en stykkpris på 0,166 kr pr inntektsførte kr. Totalt ble det 
tildelt 3,29 mill kr for NFR inntekter i 2014. 
 
EU-inntekter 
Resultatuttelling for EU-inntekter gis som en stykkpris pr. inntektsførte krone på EU-prosjekter 
innenfor EUs rammeprogram (med tilhørende randsone-programmer). På samme måte som for 
NFR-inntekter vil ikke konkurranse internt på UiA ha store omfordelingseffekter mellom 
fakultetene, men satsen vil kunne svinge avhengig av sektorens totale EU-inntekter. Uttellingen 
for EU-inntekter i KDs budsjettmodell har de siste årene hatt store variasjoner. Denne 
uttellingen er derfor noe mindre forutsigbar enn uttellingen for NFR-inntekter.  
 
I dagens budsjettmodell settes stykkprisen til 60 % av UiAs uttelling i KDs tildeling. Ved 
internfordelingen for 2014 ga dette en stykkpris på 0,84 kr pr inntektsførte kr. Totalt ble det 
tildelt 1,44 mill kr for EU inntekter i 2014. 
 
 
Publiseringspoeng 
Resultatuttelling for publiseringspoeng gis som en relativ fordeling mellom fakultetene. 80 % av 
den rammen som er igjen etter å ha fordelt midler til EU- og NFR-inntekter, deles mellom 
fakultetene etter andel av publiseringspoeng. Dette betyr at fakultetene er avhengig av de andre 
fakultetenes resultater for å beregne sin egen tildeling. Dersom et fakultet har flere 
publiseringspoeng enn året før, vil fakultetet likevel kunne oppleve å få redusert tildeling 
dersom andre fakulteter gjør det mye bedre. 
 
Ved internfordelingen for 2014 var uttellingen for ett publiseringspoeng på kr. 48.795,-. Dette er 
kr 17.505 mer enn det UiA fikk for det samme publiseringspoenget i KDs modell (en økning av 
KDs sats på 56 %). Totalt ble det tildelt 24,53 mill kr for publiseringer i 2014. 
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UiAs resultatmodul benytter samme publiseringspoeng og vektinger som KD bruker i sin 
modell. Bekrivelse av hva som gir publiseringspoeng finnes på DBH. 
 
Formidlingspoeng 
Resultatuttelling for formidlingspoeng gis som en relativ fordeling mellom fakultetene. 10 % av 
den rammen som er igjen etter å ha fordelt midler til EU- og NFR-inntekter, deles mellom 
fakultetene etter andel av formidlingspoeng. På samme måte som for publiseringspoeng, vil 
fakultetets uttelling avhenge av hvordan de andre fakultetenes resultater er. KD har ingen 
tildeling for formidlinger i sin budsjettmodell. 
 
Hva som teller som en formidling baserer seg på en innstilling fra SFU-sak 14/12. Alle 
formidlinger teller likt, med unntak av kategorien «Del av bok» - som vektes 0,2. 
 
Ved internfordelingen for 2014 var uttellingen for ett formidlingspoeng på kr 1.630,-. Totalt ble 
det tildelt 3,07 mill kr for formidlinger i 2014. 
 
Omsetning på annen ekstern finansiert virksomhet 
Resultatuttelling for annen ekstern finansiert virksomhet, som ikke er knyttet til EU, NFR eller 
undervisning, gis som en relativ fordeling mellom fakultetene. 10 % av den rammen som er 
igjen etter å ha fordelt midler til EU- og NFR-inntekter, deles mellom fakultetene etter andel av 
omsetning. Som for de andre relativt fordelte elementene, er fakultetenes uttelling avhengig av 
de andre fakultetenes resultater. KD har ingen tildeling for annen ekstern finansiert virksomhet i 
sin budsjettmodell. 
 
Ved internfordelingen for 2014 var uttellingen for omsetning på annen ekstern finansiert 
virksomhet 0,047 kr pr omsatte kr. Totalt ble det tildelt 3,07 mill kr for annen ekstern finansiert 
virksomhet i 2014. 
 
Resultatmodulens forskerutdanningskomponent (punkt 2.2.3 i budsjettet) 
Budsjettmodulen gir i dag uttelling for avlagte doktorgrader på egne programmer. I motsetning 
til KDs modell har ikke UiA innført insentiver for samarbeidende doktorgrader (våre 
ansatte/stipendiater som avlegger graden ved en annen norsk utdanningsinstitusjon). UiA hadde 
en slik uttelling før 2012, og da kun gjeldende for fakulteter som ikke hadde eget 
doktorgradsprogram. Uttellingen ble fjernet for å gi et sterkere insentiv om å ha UiAs 
stipendiater tilknyttet egne doktorgradsprogram. 
 
Resultatuttelling for avlagte doktorgrader gis som en stykkpris på kr 200.000 (2014), med et 
tillegg på kr 50.000 for gjennomføring på normert tid (3,5 år inkl disputas). Universitetsstyret 
har bedt om utredning av en tredeling, der insentivene for rask gjennomføring styrkes. En av 
utfordringene med dagens todelte insentiv, er mangelen på insentiver (knyttet til tid) for de som 
bruker noe mer enn normert tid. 
 
Oppsummering av innspill fra fakultetene  
(Fakultetenes innspill er lagt ved i sin helhet.) 
 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Fakultetet ønsker at resultatuttelling for NFR- og EU-inntekter opprettholdes eller styrkes. 
Uttelling for publiserings- og formidlingspoeng ønskes oppretthold.  
Fakultetet ønsker ingen endring i ordningen med uttelling for avlagte doktorgrader, og ønsker 
dermed å beholde dagens todelte insentiv. 
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Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Fakultetet mener først og fremst at det ikke er naturlig å endre resultatmodulen på slutten av en 
styreperiode. De kommenterer ellers at det er viktig å opprettholde belønning for 
publiseringspoeng og beholde dagens insentiver knyttet til formidling. Fakultetet ønsker ikke å 
knytte økonomiske insentiver til stillingskategorier.  
Fakultetet mener at det er viktig å belønne for gjennomføring av ph.d.-grad på normert tid og 
foreslår at en ordning med individuell belønning bør utredes. Fakultetet er særlig bekymret for 
kandidatene som bruker noe lenger tid enn normert og kanskje ender opp med ikke å levere i det 
hele tatt. 
 
Fakultet for kunstfag 
Fakultetet kommenterer at ordningen med å gi Fakultet for kunstfag et gjennomsnitt av hva de 
andre fakultetene får er en enkel og klok løsning på et vanskelig problem siden kunstnerisk 
utviklingsarbeid ennå ikke gir uttelling i dagens publiseringskanaler. Fakultetet ønsker at dagens 
ordning opprettholdes og at budsjettmodellen for øvrig opprettholdes slik den er i dag. 
 
Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 
Fakultetene mener at et insentiv har størst effekt dersom det gir en direkte uttelling individuelt 
eller instituttvis og konkluderer med at fakultetets egne valg av insentivordninger og fakultetets 
modell for fordeling til instituttene trolig er viktigere enn UiAs internfordeling til fakultetene. 
Fakultetene mener at dagens ordning har sterke forskningsinsentiver og er usikre på om det vil 
gi noen effekt å forsterke disse ytterligere og ser dermed ingen grunn til å endre dagens modell. 
For uttelling av avlagte doktorgrader mener fakultetene at uttelling for rask gjennomføring bør 
styrkes og mener det bør vurderes en gradering i forhold til de som bruker noe mer enn normert 
tid, f.eks inntil 4 år netto. 
I tillegg mener fakultetene at det bør vurderes om man skal øke uttellingen pr. 
førstestillingsårsverk for å gi et insentiv til å ansette folk med forskningskompetanse. Andelen 
førstestillinger vil antakelig ha direkte effekt på både antall publiseringer og inntekter fra 
NFR/EU. 
 
Fakultet for teknologi og realfag 
Har ikke levert noen innspill. 
 
Diskusjon i utvalget 
Følgende punkter er aktuelle for diskusjon i utvalget: 
‐ NFR-/EU-inntekter – beholde eller endre dagens ordning 
‐ Publiseringspoeng – beholde eller endre dagens ordning 
‐ Førstestillingsårsverk – beholde eller endre uttelling pr årsverk 
‐ Uttelling for avlagt doktorgrad – endring fra todelt til tredelt insentiv 
 
Utover disse punktene har selvfølgelig utvalget anledning til å sette fokus på det de måtte ønske 
i denne forbindelse. (Formidlingsmodulen diskuteres i egen sak forberedt av 
kommunikasjonsavdelingen.) 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Samlede innspill fra fakultetene.pdf 
Høringsnotat 211014 Budsjettmodell og kriterier - Forskningsinsentiver.docx 
KDs resultatkriterier - beskrivelse.pdf 
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Vedlegg til sak 

Samlede innspill fra 
fakultetene.pdf  

Høringsnotat 211014 
Budsjettmodell og krit 

KDs resultatkriterier - 
beskrivelse.pdf  

  



 
 
 

 

 Fra: Eli Andås 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
 
Til: Wenche Flaten  
Forskningssekretariatet  
 
Kopi til: Veslemøy Rabe 

 

Dato: 02.12.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

Innspill til evt. endringer i forskningsinsentivene -  Internfordeling 2016. 
Resultatmodulens forskningskomponent og uttelling for avlagte doktorgrader,  
- fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. 
 
Resultatmodulens forskningskomponenter:  
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ønsker at resultatuttellingen for NFR- og EU-inntekter 
opprettholdes, evt. forsterkes for å stimulere til økt søkning og inntektsøkning fra disse 
intstitusjonene.    
 
Ordningen med uttelling for publiserings- og formidlingspoeng ønskes opprettholdt.  
 
Det er ikke bedt om noen tilbakemelding på bl.a. publiseringsstøtten som tildeles fakultetet og 
som videre overføres til den enkeltes KFU, eller til instituttet når forfatteren ikke har KFU. 
Fakultetet mener at det kanskje er på på tide at denne ordningen nå vurderes for å se om disse 
midlene bør benyttes på annen måte.  
 
Resultatmodulens forskerutdanningskomponent:   
Når det gjelder uttelling for avlagte doktorgrader (stykkpris kr. 200 000,-) med et tillegg på kr. 
50 000,- for gjennomføring på normert tid (3,5 år inkl. disputas) ønsker vi at dette 
opprettholdes.  
 



Innspill fra FOU‐utvalget om internfordeling 2016: 

Fakultet for Humaniora og pedagogikk mener det ikke er naturlig å endre resultatmodulen nå på 

slutten av en styreperiode og stiller seg bak dagens fordelingsmodell.  

Fakultetet mener det er viktig å opprettholde stimuleringen til forskning gjennom økonomisk 

belønning for publiseringspoeng og har internt erfart at dette har ført til økt forskning og individuell 

kompetanseheving. I sin tur kan dette være viktig for å nå målsettingen om økt ekstern finansiering 

gjennom store søknader til EU og NFR, og for å innhente andre eksterne midler. Fakultetet ønsker 

ikke å legge større økonomiske insentiver til stillingskategori og har internt en målsetting om å 

stimulere alle faglige uavhengig av stillingskategori til forskning og formidling.  

Insentivene knyttet til formidling utgjør en liten del av rammen, men er viktig for å gi status til 

universitets samfunnsoppdrag som ellers lett kan komme i skyggen av forskningen. 

Formidlingspoengene bør derfor beholdes. 

Fakultetet støtter resultatmodulens forskerutdanningskomponent og mener det er viktig at 

fakultetene belønnes økonomisk for PhD‐gjennomføring på normert tid. Dette legger blant annet 

positivt press på fakultetene for å gjøre sitt til at bedømmelsesprosessene ikke trekker ut. Fakultetet 

er enig i at det for tiden er få insentiver knyttet til de som bruker noe lenger tid enn normert, og er 

særlig bekymret for stipendiater som etter endt periode ikke ser ut til å ville levere i det hele tatt. 

Fakultetet mener for øvrig det bør utredes individuell belønning, for eksempel i form av en 

tremåneders stipendperiode, til kandidater som leverer avhandlingen på normert tid, kanskje også 

en redusert belønning til dem som leverer senere.   

 



 
 
 

 

 Fra:  
Fakultet for kunstfag  
v/Terje Sæten 
 
Til:   Forskningssekretæriatet 
v/ Wenche Flaten 
 
Kopi til:    

 

Dato: 02.12.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

 Budsjett 2016 - endringer i resultatmodulens forskningskomponent 
 
 
Fakultetets ledelse har behandlet saken og kommet  fram til følgende; 
Det som skiller Fakultet for kunstfag fra de andre fakultetene er at mye av 
forskningsaktivitetene og formidlingen er kunstnerisk utviklingsarbeid som ikke er 
poenggivende i dagens publiseringskanaler. Fakultetet har lenge arbeidet for at kunstnerisk 
utviklingsarbeid skal kunne gi uttellinger, men det har vist seg å være vanskelig å få til.  
UiA har løst dette ved å gi Fakultet for kunstfag ett gjennomsnitt av hva de andre fakultetene 
får, og det kan synes å være en enkel og trolig en ganske så klok løsning på et vanskelig 
problem. 
 
Vi ønsker derfor å opprettholde dagens ordninger med gjennomsnittsberegning av 
hva de andre fakultetene får, og opprettholdelse av modellen for øvrig slik den er i 
dag. 
 
 
 



 
 
 

 

 Fra: Per S. Sørensen 
        Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen 
 
Til:   Forskningssekretariatet v/Wenche Flaten 
 
Kopi til:    

 

Dato: 02.12.2014 
 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

 
 
 
 
HØRING   -           INTERNFORDELING 2016   
FORSKNINGSKOMPONENT OG AVLAGTE DOKTORGRADER 
 
Inntekter til fakultetene fra disse komponentene er hver for seg relativt beskjedne, og utgjør en 
liten andel av fakultetets samlede ramme.  For våre to fakultet representerer det i 
størrelsesorden 5% av samlet ramme.   
 
Formålet med resultatbaserte tildelinger må være at de representerer et klart insentiv i retning 
av å oppnå de strategiske mål som er fastsatt for UiA som helhet.  Og i tillegg må det være 
såpass målrettet og synlig for den enkelte at det er et insentiv som faktisk virker. 
Sett i slik sammenheng, er insentiver som gir en direkte uttelling individuelt eller instituttvis 
de som antagelig har størst effekt.   
For den enkelte ansatte, er derfor  fakultetenes egne valg av insentivordninger og fakultetets 
modell for fordeling til instituttene trolig viktigere enn det som gjøres gjennom 
internfordelingen til fakultetene.  Generelt kan en derfor si at jo større budsjett fakultetene har, 
jo større handlingsrom er det for å etablere insentiver eller andre former for stimulerende tiltak 
i retning av overordnede strategiske mål.  
 
Sammenlignet med KD’s modell, har dagens budsjettmodell sterke forskningsinsentiver.  For 
publisering bl.a ved at satsen fra KD økes med ca 50%, mens for andre elementer fordeles 
KD’ tildeling nesten krone for krone.  Vi er usikker på om det vil gi noen effekt å forsterke 
disse ytterligere.   
Noen vesentlig endringer i dagens modell ser vi ikke særlige grunner for dersom disse skal 
være insentiver for økt publisering og eksterne finansiering.   Da er fakultetenes egen fordeling 
antagelig av større betydning.  
 
 
Når det gjelder uttelling for avlagte doktorgrader, er det vår oppfatning at uttellingen for rask 
gjennomføring bør styrkes.  Det bør også vurderes en gradering i forhold til de som bruker noe 
mer enn normert tid, f.eks inntil 4 år netto.  Isolert sett utgjør dette også marginale tildelinger 
til fakultetene.  Men med et større innslag av gradert tildeling, gir dette fakultetene en 
mulighet for å kunne styre dette som et resultatbasert element til instituttene og 
veiledere/forskningsgruppene. 
  
Ett moment som ikke er berørt i saken, men som bør tas i betraktning i en sammenheng som 
dette, er insentiver til å ansette folk med forskningskompetanse.  Uttelling som gis i modellen 
pr. førstestilling er i dag i realiteten mest å forstå som en lønnskompenasjon.  Andelen 



 
 
 

 

førstestillinger vil direkte ha en effekt på både antall publiseringer og presumptivt også 
inntekter fra NFR/EU osv.   
Selv om andelen førstestillinger allerede er høy, bør likevel økt uttelling pr. 
førstestillingsårsverk vurderes. 
 
Sammenlignet med insentivene i KD’s modell og UiA’s modell når det gjelder 
forskning/ekstern aktivitet, blir kontrasten stor når vi sammenliger med tilsvarende på 
utdanningssiden.  For forskning/ekstern aktivitet er modellens resultatelementet betydelig 
(selv om det utgjør en begrenset andel av den totale tildeling til fakultetene).   
For utdanning derimot, er forholdet mellom et uavhengig fastledd og det variable 
resultatleddet slik at resultatelementet veier relativt lavt (48% mens fastleddet utgjør 52% av 
emnemodulens  ramme).  Det bør derfor vurderes et større innslag av resultatelement i 
utdanningsdelen ved at den variable tildelingen utgjør en større del av den studiebaserte del av 
fakultetenes budsjett.  Dette vil representerer et insentiv i retning av flere studenter som 
gjennomfører. 
 
 
 
 
 
 
Per S Sørensen 
 
 
 



 
 
 

 

 Fra: Kristian Jørgensen 
Økonomiavdelingen 
 
Til:   Fakulteter og avdelinger 
 
Kopi til: Økonomiforum   

 

Dato: 21.10.2014 
Sak nr.:    
Arkiv nr.:    

Internfordeling 2016 
Resultatmodulens forskningskomponent og uttelling for 
avlagte doktorgrader 
 
Universitetsstyret vedtok i S-sak 64/13 en full gjennomgang av insentivene i 
resultatmodulens forskningskomponent, samt uttelling for avlagte doktorgrader 
i budsjettmodellen. 
 

«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.» 

 
Universitetsdirektøren har bedt forskningssekretariatet og økonomiavdelingen om å legge opp 
en prosess for en bred gjennomgang av forskningsinsentiver i forkant av budsjettbehandlingen 
for 2016. 
 
Prosess 
 
I første omgang bes fakultetene komme med innspill til eventuelle endringer i 
forskningsinsentivene. Innspillene må gjelde fordelingen av resultatsmodulens 
forskningskomponent og/eller uttellingen for avlagte doktorgrader, men eventuelle 
endringsforslag kan omfatte alt fra små detaljer i dagens modell, til en total omlegging av 
modellen.  
 
Innspill sendes til forskningssekretariatet v/ Wenche Flaten innen 1. desember. SFU vil 
diskutere innspillene i sitt desembermøte. Det vil bli jobbet videre med endringsforslagene 
frem til SFU kommer med en anbefaling i april 2015.  
 
Hvilke endringer som gjøres i forskningsinsentivene for 2016, vil deretter avgjøres i den årlige 
gjennomgangen av modell og kriterier. Økonomiavdelingen sender ut et diskusjonsnotat for 
modell og kriterier i mai 2015 og et høringsnotat i august 2015, før styret vedtar modell og 
kriterier for 2016 i septembermøtet 2015. I denne prosessen vil det fremgå hvilke anbefalinger 
SFU har gjort for forskningsinsentivene, og det vil være mulig å kommentere disse i høringen. 
 
 



 
 
 

 

 
Beskrivelse av dagens modul 
 
Beskrivelse av KDs resultatkriterier følger som vedlegg til dette notatet. Bekrivelser av UiAs 
resultatkriterier, med tilhørende økonomiske effekter, er forsøkt beskrevet i dette notatet. 
 
Resultatmodulens forskningskomponent (punkt 2.2.4 i budsjettet) 
Den samlede rammen som fordeles i resultatmodulens forskningskomponent var i 2014 på 
35,4 mill kr, og justeres hvert år med endringen i RBO-uttellingen fra KD (justert med endring 
i uttelling for doktorgradskandidater).  
 
I dagens budsjettmodell gis det resultatuttelling for følgende elementer: 
 

 NFR-inntekter 
 EU-inntekter 
 Publiseringspoeng 
 Formidlingspoeng 
 Omsetning på annen ekstern finansiert virksomhet 

 
NFR-inntekter 
Resultatuttelling for NFR-inntekter gis som en stykkpris pr. inntektsførte krone på NFR-
prosjekter. Stykkprisen reguleres av uttellingen UiA får i statsbudsjettet, og er derfor ikke helt 
forutsigbar fra år til år. Satsen påvirkes ikke i særlig grad av konkurransen mellom fakultetene 
ved UiA. Uttellingen for NFR-inntekter i KDs budsjettmodell har de siste årene vært svært 
stabil.  
 
I dagens budsjettmodell settes stykkprisen til 100 % av UiAs uttelling i KDs tildeling. Ved 
internfordelingen for 2014 ga dette en stykkpris på 0,166 kr pr inntektsførte kr. Totalt ble det 
tildelt 3,29 mill kr for NFR inntekter i 2014. 
 
EU-inntekter 
Resultatuttelling for EU-inntekter gis som en stykkpris pr. inntektsførte krone på EU-
prosjekter innenfor EUs rammeprogram (med tilhørende randsone-programmer). På samme 
måte som for NFR-inntekter vil ikke konkurranse internt på UiA ha store omfordelingseffekter 
mellom fakultetene, men satsen vil kunne svinge avhengig av sektorens totale EU-inntekter. 
Uttellingen for EU-inntekter i KDs budsjettmodell har de siste årene hatt store variasjoner. 
Denne uttellingen er derfor noe mindre forutsigbar enn uttellingen for NFR-inntekter.  
 
I dagens budsjettmodell settes stykkprisen til 60 % av UiAs uttelling i KDs tildeling. Ved 
internfordelingen for 2014 ga dette en stykkpris på 0,84 kr pr inntektsførte kr. Totalt ble det 
tildelt 1,44 mill kr for EU inntekter i 2014. 
 
 
Publiseringspoeng 
Resultatuttelling for publiseringspoeng gis som en relativ fordeling mellom fakultetene. 80 % 
av den rammen som er igjen etter å ha fordelt midler til EU- og NFR-inntekter, deles mellom 
fakultetene etter andel av publiseringspoeng. Dette betyr at fakultetene er avhengig av de 
andre fakultetenes resultater for å beregne sin egen tildeling. Dersom et fakultet har flere 
publiseringspoeng enn året før, vil fakultetet likevel kunne oppleve å få redusert tildeling 
dersom andre fakulteter gjør det mye bedre. 
 



 
 
 

 

Ved internfordelingen for 2014 var uttellingen for ett publiseringspoeng på kr. 48.795,-. Dette 
er kr 17.505 mer enn det UiA fikk for det samme publiseringspoenget i KDs modell (en 
økning av KDs sats på 56 %). Totalt ble det tildelt 24,53 mill kr for publiseringer i 2014. 
 
UiAs resultatmodul benytter samme publiseringspoeng og vektinger som KD bruker i sin 
modell. Bekrivelse av hva som gir publiseringspoeng finnes på DBH. 
 
Formidlingspoeng 
Resultatuttelling for formidlingspoeng gis som en relativ fordeling mellom fakultetene. 10 % 
av den rammen som er igjen etter å ha fordelt midler til EU- og NFR-inntekter, deles mellom 
fakultetene etter andel av formidlingspoeng. På samme måte som for publiseringspoeng, vil 
fakultetets uttelling avhenge av hvordan de andre fakultetenes resultater er. KD har ingen 
tildeling for formidlinger i sin budsjettmodell. 
 
Hva som teller som en formidling baserer seg på en innstilling fra SFU-sak 14/12. Alle 
formidlinger teller likt, med unntak av kategorien «Del av bok» - som vektes 0,2. 
 
Ved internfordelingen for 2014 var uttellingen for ett formidlingspoeng på kr 1.630,-. Totalt 
ble det tildelt 3,07 mill kr for formidlinger i 2014. 
 
Omsetning på annen ekstern finansiert virksomhet 
Resultatuttelling for annen ekstern finansiert virksomhet, som ikke er knyttet til EU, NFR eller 
undervisning, gis som en relativ fordeling mellom fakultetene. 10 % av den rammen som er 
igjen etter å ha fordelt midler til EU- og NFR-inntekter, deles mellom fakultetene etter andel 
av omsetning. Som for de andre relativt fordelte elementene, er fakultetenes uttelling avhengig 
av de andre fakultetenes resultater. KD har ingen tildeling for annen ekstern finansiert 
virksomhet i sin budsjettmodell. 
 
Ved internfordelingen for 2014 var uttellingen for omsetning på annen ekstern finansiert 
virksomhet 0,047 kr pr omsatte kr. Totalt ble det tildelt 3,07 mill kr for annen ekstern 
finansiert virksomhet i 2014. 
 
Resultatmodulens forskerutdanningskomponent (punkt 2.2.3 i budsjettet) 
Budsjettmodulen gir i dag uttelling for avlagte doktorgrader på egne programmer. I motsetning 
til KDs modell har ikke UiA innført insentiver for samarbeidende doktorgrader (våre 
ansatte/stipendiater som avlegger graden ved en annen norsk utdanningsinstitusjon). UiA 
hadde en slik uttelling før 2012, og da kun gjeldende for fakulteter som ikke hadde eget 
doktorgradsprogram. Uttellingen ble fjernet for å gi et sterkere insentiv om å ha UiAs 
stipendiater tilknyttet egne doktorgradsprogram. 
 
Resultatuttelling for avlagte doktorgrader gis som en stykkpris på kr 200.000 (2014), med et 
tillegg på kr 50.000 for gjennomføring på normert tid (3,5 år inkl disputas). Universitetsstyret 
har bedt om utredning av en tredeling, der insentivene for rask gjennomføring styrkes. En av 
utfordringene med dagens todelte insentiv, er mangelen på insentiver (knyttet til tid) for de 
som bruker noe mer enn normert tid. 

 
 
 
 
 
Vedlegg: Beskrivelse av KDs resultatkriterier i RBO. 



KDs resultatkriterier – Budsjett 2015 

 

Utdanningsinsentivene   

Utdanningsinsentivene skal premiere institusjoner som gir utdanning av høy kvalitet og som får 

studentene til å lykkes i sine studieløp. Samtidig skal insentivene legge til rette for at institusjonene 

raskere kan omstille kapasitet ved å tilpasse studietilbud i tråd med studentenes ønsker og samfunnets 

behov for kompetanse. Insentivene skal også stimulere til økt internasjonal studentutveksling. 

Utdanningsinsentivene har en åpen budsjettramme for sektoren og den enkelte institusjon, og 

bevilgningen er basert på oppnådde resultater. Dette innebærer at hvis en institusjon forbedrer sine 

resultater, får den økning i bevilgningen, uavhengig av resultatene i sektoren forøvrig. Det er én indikator 

knyttet til avlagte studiepoeng og én indikator knyttet til antall utvekslingsstudenter:  

 Antall avlagte studiepoengsenheter (SPE)  

God studentgjennomstrømning er et tegn på at studieopplegget er av god kvalitet. Uttellingen 

beregnes på grunnlag av endring i antall avlagte 60‐studiepoengsenheter (SPE). For at 

insentivstyrken skal være omtrent like sterk uavhengig av fag, er utdanningene delt inn i seks 

kategorier (A‐F) med satser som gjenspeiler ulik grad av undervisnings‐ og utstyrsintensitet. 

Uttellingen tilsvarer 40 pst. av satsen for den aktuelle kategorien.  

 

 Antall inn‐ og utreisende utvekslingsstudenter  

Det at norske studenter reiser ut og bringer kompetanse og inntrykk med seg hjem, og at 

utenlandske studenter kommer til Norge og beriker norske studiemiljø, er med på å øke 

kvaliteten på norsk høyere utdanning. Uttellingen beregnes på grunnlag av endring i antall inn‐ 

og utreisende utvekslingsstudenter med avtaler som har minst tre måneders varighet. 

Uttellingen tilsvarer en fast sats per student.  

 

Forskningsinsentivene  

Forskningsinsentivene skal stimulere til økt forskningsaktivitet og omfordele ressurser til institusjoner 

med forskningsmiljøer som oppnår gode resultater. Forskningsinsentivene har en lukket budsjettramme 

for sektoren og beregnes som en resultatbasert omfordeling (RBO) mellom institusjonene. Dette 

innebærer at uttellingen for den enkelte institusjon vil avhenge av institusjonens egne resultater 

sammenlignet med de andre institusjonenes resultater. Ettersom de totale midlene som fordeles har en 

fast ramme og resultatene for sektoren som helhet varierer fra år til år, vil satsen per indikator også 

variere fra år til år. Uttellingen beregnes på grunnlag av institusjonenes oppnådde resultater på følgende 

indikatorer:   

 Doktorgradskandidater, kandidater fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og samarbeid 

om doktorgradsutdanning  

For hver doktorgradskandidat som disputerer ved en norsk institusjon og for hver kandidat fra 

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som fullfører, får institusjonene uttelling i 

finansieringssystemet. Dette skal stimulere institusjonene til å utvikle og gjennomføre kvalitativt 

gode doktorgradsutdanninger som fører fram til ferdige kandidater. Institusjoner som har 



ansatte (stipendiater eller andre faglige ansatte) som disputerer ved en annen norsk institusjon, 

får en uttelling på 20 pst. av den ordinære doktorgradsuttellingen.   

 

 Tildeling fra EUs rammeprogram for forskning og definerte randsoneaktiviteter tilknyttet dette 

Institusjonene får uttelling for midler som de mottar fra EUs rammeprogram for forskning og 

definerte randsoneaktiviteter tilknyttet dette. Dette skal stimulere universiteter og høyskoler til 

å konkurrere på den europeiske forskningsarenaen. Midler fra andre kilder enn EUs 

rammeprogram for forskning samt de definerte randsoneaktivitetene gir ikke uttelling i EU‐

indikatoren. For 2014‐rapporteringen vil EU‐indikatoren justeres noe som følge av Horisont 

2020.  

 

 Tildeling fra Norges forskningsråd og regionale forskningsfond  

Institusjonene får uttelling for midler som de mottar fra Norges forskningsråd og fra de regionale 

forskningsfondene. Dette skal skjerpe den nasjonale konkurransen om forskningsmidler og 

stimulere universiteter og høyskoler til forskning av høy kvalitet og relevans.   

 

 Vitenskapelig publisering   

Indikatoren for vitenskapelig publisering skal stimulere til mer publisering og økt kvalitet på det 

som publiseres. Indikatoren har to nivåer, der vitenskapelig publisering i høyt anerkjente kanaler 

gir høyere uttelling enn annen publisering. Bøker gir høyere uttelling enn artikler, og uttellingen 

skal også korrigeres for antall forfattere per publikasjon. Kunnskapsdepartementet har gitt 

ansvaret for forvaltning og utvikling av publiseringssystemet til Universitets‐ og høyskolerådet 

(UHR).   
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52/14 Resultatuttelling for formidlingspoeng - gjennomgang før 
budsjettbehandling 2016 
Arkivsak-dok. 14/03995-7 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Jan Arve Olsen/Paal Pedersen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 52/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Dagens resultatuttelling for formidlingspoeng videreføres.  
Utviklingen knyttet til det digitale samfunn, samt opprettelsen av forskningsgrupper ved UiA, 
gjør imidlertid at kriteriene i modellen bør gjennomgås med tanke på et oppdatert og aktuelt 
utvalg av resultatkriterier. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
Universitetsstyret vedtok i S-sak 64/13 en full gjennomgang av insentivene i resultatmodulens 
forskningskomponent, samt uttelling for avlagte doktorgrader i budsjettmodellen. Styret ba 
universitetsdirektøren videre utrede en omlegging av budsjettmodellens insentiver knyttet til 
forskning, og ber om en styrking, samt tredeling, av insentivene knyttet til avlagte 
doktortorgrader fra budsjettet for 2016. 
 
I denne sammenheng har Forskningssekretariatet bedt Kommunikasjonsavdelingen gi innspill til 
eventuelle endringer i den delen av resultatmodulens forskningskomponent som knytter seg til 
formidlingspoeng.   
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Saksunderlag 
Resultatuttelling for formidlingspoeng gis i dagens modell som en relativ fordeling mellom 
fakultetene. 10 % av den rammen som er igjen etter å ha fordelt midler til EU- og NFR-
inntekter, deles mellom fakultetene etter andel av formidlingspoeng. På samme måte som for 
publiseringspoeng, vil et fakultets uttelling være avhenge av hvordan de andre fakultetenes 
resultater er.  
 
KD har ingen tildeling for formidlinger i sin budsjettmodell. Universitetet i Agder har 
imidlertid, som ett av få universiteter i landet, utarbeidet en egen tildelingsoversikt som viser 
hvilke formidlingsaktiviteter som gir uttelling. Modellen ble innført fra 2009, og senere revidert 
i 2012. Hva som konkret teller som en formidlingsaktivitet baserer seg på en innstilling fra SFU-
sak 14/12. I denne teller alle formidlingsaktiviteter likt, med unntak av kategorien «Del av bok» 
- som vektes 0,2.  
 
Ved internfordelingen for 2014 var uttellingen for ett formidlingspoeng på kr 1.630,-. Totalt ble 
det tildelt 3,07 mill. kr for formidlinger i 2014. 
 
(En oversikt over den gjeldende formidlingsmodulen (sist endret i Det sentrale 
forskningsutvalgets SFU-sak 14/12, 22. mars 2012) – altså hvilke kategorier som gir uttelling i 
UiAs budsjettmodell i dag, følger som vedlegg til denne saken.) 
 
Selv om det ikke er mer enn snart tre år siden formidlingsmodulen ble revidert, er det nødvendig 
å revidere kriteriene igjen. Det skyldes i hovedsak tre forhold: 
 

 Det ene er formidlingsmulighetene på nett som er en direkte konsekvens av 
internettutviklingen i samfunnet generelt, og opprettelsen av nye uia.no spesielt. Begge 
deler borger for at formidlingsaktiviteter via nettet bør føres inn som kriterier som gir 
uttelling i formidlingsmodulen. Det gjør de ikke i dag. 
 

 Det andre er en presisering av hva «formidling» står for i forskningsmessig og 
vitenskapelig sammenheng – altså forskningsformidling. Tidligere forståelser, også i 
forbindelse med innføringen av formidlingskomponenten i 2009, har i stor grad basert 
seg på UHRs definisjon slik denne er nedfelt i arbeidene til Formidlingsutvalget I og II, 
sistnevnte fra 2006. Her går det fram at man med «formidling» mener at vitenskapelig 
personale «kommuniserer vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger til 
allmennheten»; at vitenskapelig personale «kommuniserer vitenskapelige resultater, 
arbeidsmåter og holdninger til brukere», og at vitenskapelig personale «deltar i 
samfunnsdebatten med FoU-basert argumentasjon».  
(Se: http://www.uhr.no/documents/Sammen_om_kunnskapII_2_1.pdf) 

  
I tiden etter 2009 har imidlertid også De vitenskapetiske komiteer i Norge definert hva 
man mener og forstår med «formidling» i betydningen ‘forskningsformidling’ innen for 
sine felt – medisin og helse, samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, og 
naturvitenskap og teknologi. Også her går det fram at «Forskningsformidling er å 
kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger fra spesialiserte forskningsfelt til 
personer utenfor feltet inklusive bidrag til samfunnsdebatter med vitenskapsbasert 
argumentasjon».  
(Se bl.a. her: https://www.etikkom.no/forskningsetiske-
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retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/F-Forskningsformidling-42---47/42-
Formidling-som-faglig-oppgave/ ) 

  
Samlet sett er altså forståelsen av «formidling» i forsknings- og vitenskapsfeltet blitt noe 
skjerpet i løpet av årene som er gått siden UiAs internkriterier for forskningsformidling 
ble innført første gangen i 2009.  
 

 Det tredje er at Universitetsstyret i sak 104/13 vedtok at formidling er en av 
hovedoppgavene til de nye forskningsgruppene som skal være etablert på alle 
vitenskapsfelt innen utgangen av 2015. Dersom oppgaven skal kunne ivaretas best 
mulig, kan det også være positivt med en gjennomgang av kriterier gruppene kan støtte 
seg til.   

 
Utfordringer 
Det er en utfordring å overføre intensjonene i de nevnte definisjoner av «formidling» til 
konkrete kriterier i en resultatmodul for forskningsformidling, tilpasset en økt digital hverdag og 
etableringen av forskergrupper ved UiA.   

 
Dagens kriterier 
Det er imidlertid gjennomført et godt arbeid med kriterieutvelgelse tidligere ut fra daværende 
definisjon av «formidling». Disse kriteriene bør være utgangspunktet for en revisjon/ justering, 
der listen justeres ut fra det, i tråd med de nevnte forhold ovenfor.  

 
Ledeord 
I et arbeid med å justerte og eventuelt fjerne enkelte og legge til nye kriterier kan det også være 
nyttig å støtte seg til enkelte ledeord.   

 
Ett slikt ord kan være digitalt. Universitetet i Agder har ambisjoner om å bli blant de fremste 
«digitale» universiteter i Norge.  

 
Et annet er kommunisere, altså en oppfordring til kontakt og dialog basert på vitenskapsbasert 
argumentasjon. Dette baserer seg på tanken om universitetets samfunnsoppdrag og målet om å 
være et åpent universitet. 

 
Og et tredje er utenfor feltet – altså å tilbakeføre kompetanse og kunnskap til samfunnet utenfor 
fagfelleområdet og universitetet. Også dette refererer til universitetets samfunnsoppdrag og 
forståelsen av «formidling» i denne sammenheng. 

 
Fakultet for kunstfag 
Fakultet for kunstfag har til nå stått i en særstilling når det gjelder formidlingspoeng etter den 
interne kriteriemodellen. Det skyldes at mye av fakultetets forskningsaktivitet og formidling 
skjer gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid1 som ikke dekkes av dagens kriterier i 
formidlingsmodulen. Fakultetet er imidlertid fornøyd med dagens ordning, der fakultetet får en 
uttelling basert på en gjennomsnittsberegning av hva de andre fakultetene får. 
 
 
 

                                                 
1 «Kunstnerisk utviklingsarbeid dekker kunstneriske prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk 
produkt.» (UHR – RIKU-rapporten 2007) 
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Budsjettmessige tildelingsforhold 
Det er også et spørsmål om dagens praksis med å utbetale formidlingsinsentivene på 
fakultetsnivå bør opprettholdes. Det blir da opp til fakultetet å bestemme om 
insentivutbetalingene skal komme person eller miljø til gode. Dagens praksis er også ulik på 
UiA. Noen fakulteter, som Fakultet for samfunnsvitenskap, fordeler incentivmidlene fra 
fakultetsnivå. Andre, som Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, lar midlene gå direkte til 
instituttene.   

 
I sammenheng med at UiA i inneværende år har opprettet forskningsgrupper, og har innført 
formidling som en prioritert oppgave for gruppene, mener Kommunikasjonsavdelingen at det er 
både naturlig og fornuftig å gi insentivmidlene til gruppen som gjør formidlingsoppgaven. Det 
vil være inspirerende for dem som prioriterer formidlingsarbeid, og vil således fungere best etter 
hensikten – altså som incentivmidler. 

 
Styreperiode 
Kommunikasjonsavdelingen mener også at det er hensiktsmessig å se eventuelle endringer i 
formidlingsmodulen i sammenheng med styreperioden til Universitetsstyret. Det sittende styret 
har etter søknad fått prolongert sin styreperiode frem til 31. desember 2015, og det vil derfor 
være naturlig at det nye styret får anledning til å vurdere eventuelle endringer i modulen i løpet 
av 2016.  
 
Andre universiteter i Norge 
Av universitetene i Norge er det bare Universitetet i Stavanger har en incentivordning knyttet til 
formidling på institusjonsnivå. Denne er opprettet etter mønster av UiA, gjeldende fra 2010.   
 
Totalt er det registrert 2118 formidlingspoeng ved UiS i 2011 (siste publiserte årstall), en økning 
fra 1623 formidlingspoeng i 2010. 
 
I kriteriene går det fram at en rekke formidlingsaktiviteter belønnes. Blant disse er kronikker, 
intervjuer i mediene, produksjon av fag- og lærebøker, foredrag, konserter og debattinnlegg i 
tidsskrifter. Alle de ulike kategoriene vektes likt.  
 
Formidlingspoengene ved UiS baserer seg – som på UiA - på egenregistreringer av 
formidlingsaktivitet fra de vitenskapelig ansatte i det nasjonale forskningsinformasjonssystemet 
Cristin. 
 
Nærmest av de andre universitetene er Universitetet i Bergen. Kommunikasjonsdirektør Ingar 
Myking opplyser at UiB er i gang med å lage en ny strategi for perioden 2016 – 2022, der en 
formidlingsincentivordning vil bli et tema, men at vurderinger knyttet til dette ligger noe frem i 
tid. Også Universitetet i Tromsø har incentivordninger, men de er knyttet til det enkelte fakultet.  
 
Fakultetenes innspill 
Kommunikasjonsavdelingen har i innspillet også lagt til grunn innspillene fra de fire fakultetene 
som har sendt inn høringssvar; Fakultet for humaniora og pedagogikk, Fakultet for 
samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA (samlet innspill), Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap og Fakultet for kunstfag. Alle fire innspillene ønsker å opprettholde dagens 
incentivordning for forskningsformidling. Fakultet for humaniora og pedagogikk begrunner 
dette særlig med samfunnsoppdraget til UiA.  
 
Vurdering 
Samlet mener Kommunikasjonsavdelingen at det er mange gode grunner for å endre 
innretningen på formidlingskriteriene. Det gjelder særlig i forbindelse med presiseringen av hva 
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som legges i begrepet «formidling» i en vitenskapelig forskningstradisjon, slik dette er uttrykt 
av vitenskapsområdenes etiske komiteer, utviklingen av det digitale samfunn, og ved at 
universitetsstyret (og også Det sentrale forskningsutvalget før dette) i har presisert at formidling 
er en kjerneaktivitet i universitetets nye forskningsgrupper.  
 
 
Vedlegg:  
Formidlingsmodulen - kategorier med uttelling i budsjettmodellen.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Formidlingsmodulen - 
kategorier med uttellin 
  



 

 
 

 
Formidlingsmodulen – kategorier som gir uttelling i UiAs budsjettmodell 
(Sist endret i Det sentrale forskningsutvalget SFU-sak 14/12, 22. mars 2012) 
 
Kategorier som gir uttelling i formidlingsmodulen er disse: 
 

Tidsskriftsartikkel *) 
Populærvitenskapelig artikkel  
Kronikk  
Leder  
Anmeldelse  
Short communication  
Leserinnlegg  
Brev til redaktøren  
Intervju  
Artikkel i fag-/bransjetidsskrift  
  
Konferansebidrag og faglig presentasjon  
Vitenskapelig foredrag  
Faglig foredrag  
Populærvitenskapelig foredrag  
Poster  
  
Bok  
Leksikon  
Oppslagsverk  
Populærvitenskapelig bok  
Lærebok  
Fagbok  
Utstillingskatalog  
  
Rapport/avhandling  
Rapport  
  
Del av bok/rapport  
Populærvitenskapelig kapittel/ artikkel Vektes 0,2 
Faglig kapittel Vektes 0,2 
Leksikalsk innførsel Vektes 0,2 
Forord Vektes 0,2
Innledning Vektes 0,2
Annet Vektes 0,2
  
Oversettelsesarbeid  
Kapittel/artikkel Vektes 0,2 
Bok  
  
Mediebidrag  
Dokumentar  
Programledelse  
Programdeltagelse  
Intervju  
  
*) Vekting - Registeringene gis 1 poeng, med unntak av de som vektes med 0,2 poeng. 

 



 

 

Side 2 

 

UiA har i sin interne budsjettmodell en formidlingsmodul der et fast beløp fordeles mellom fakultetene 
etter poeng for registrerte formidlinger. (I fordelingen for 2013 var beløpet 2,971 millioner kroner.) 
Registering av formidling vil dermed kunne være med på å styrke fakultetets budsjett. Det gjøres 
oppmerksom på at beløpet til Fakultet for kunstfag fortsatt vil beregnes ut fra et gjennomsnitt av de 
andre fakultetene. 
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53/14 Økt deltakelse i NFR-programkomiteer/styrer 
Arkivsak-dok. 14/04112-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kari Nordstoga Hanssen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 53/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møte. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
 
UiA bør ha som mål å få flere av våre forskere inn i programkomiteene/ styrene til Norges 
Forskningsråd. En mer synlig tilstedeværelse i disse komiteene/styrene, kan gi oss en økt 
innvirkning og innflytelse på utforming av nye programmers programutlysningstekst, samt på 
justeringer som kommer underveis i programperioden. En økt synlighet i disse fora vil også 
være med på å hevde UiA som institusjon, noe som igjen kan gi et positivt utslag i antall 
søknader som får gjennomslag i Forskningsrådet. 
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Saksunderlag 
 
Bakgrunn  
 
Når Forskningsrådet behandler søknader benytter de seg av ulike fageksperter og fagkomiteer til 
programstyrene.  Programkomiteene/styrene i Forskningsrådet blir sammensatt basert på ulike 
kriterier som kjønn, geografi, alder, type institusjon/ ulike brukergrupper osv. Det er også en 
trend at flere internasjonale representanter er med i disse utvalgene.  
 
UiA bør ha som mål å få flere av våre forskere inn i disse programkomiteene/ styrene. En mer 
synlig tilstedeværelse i de fora der beslutningene tas, kan gi oss en økt innvirkning og 
innflytelse på utforming av programutlysningsteksten, samt justeringer som kommer underveis i 
programperioden. 
 
En økt synlighet i disse fora vil også være med på å hevde UiA som institusjon, noe som igjen 
kan gi et positivt utslag i antall søknader som får gjennomslag i Forskningsrådet. 
 
 
Dagens situasjon 
 
Forskningsrådet selv har ingen samlet oversikt over tilhørigheten til de ulike representantene i 
programkomiteene/styrene. I 2013 ble det, på initiativ for Forskningssekretariatet, laget en 
oversikt over UiA ansatte og deres deltakelse i ulike programstyrer/komiteer. Det er kommet 
noen tilføyelser etter det, men den vedlagte oversikten er nok ikke oppdatert. Det er likevel 
rimelig å anta at den gir et bilde også av dagens situasjon.    
 
Økt deltakelse i Forskningsrådets ulike program 
  
Per i dag er det varierende praksis på hvordan Forskningsrådet håndterer oppnevning til 
medlemmer i programkomiteer eller ber om innspill til nye programområder. Noen ganger blir 
UiA bedt om å komme med innspill til aktuelle kandidater (f.eks fikk vi nylig invitasjon til å 
komme med forslag til programstyremedlemmer i nytt stort helseforskningsprogram, se vedlegg 
). Andre ganger legges det ut invitasjon på Forskningsrådets egen hjemmeside (f.eks SFF-
evalueringsprosessen: http://www.forskningsradet.no/prognett-
sff/Nyheter/Takk_for_innspill_om_SFF/1253998334529/p1224067001855).  
Andre ganger får vi hverken invitasjon per brev eller hjemmeside, og da tar antakelig 
Forskningsrådet direkte kontakt med personer som de kjenner til innen fagområdet.  
 
Det er selvsagt nødvendig at vi sender inn forslag når det er en offentlig innspillsrunde eller når  
institusjonen blir spurt direkte om aktuelle kandidater. I de tilfeller der Forskningsrådet ikke tar 
kontakt med institusjonen, men går rett til enkeltpersoner innen fagområdet, er det spesielt viktig 
at fagmiljøene er synlige mot Forskningsrådet. Synlighet kan for eksempel oppnås ved at man 
har vært synlig i nasjonale media, at man har vært i kontakt med Forskningsrådet tidligere, for 
eksempel på en programkonferanse, at man har fått tilslag på en søknad tidligere, eller at man 
har bidratt inn i prosesser i utforming av nye program.  
 
Hvordan kan fakultetsledelsen, institusjonsledelsen og fellesadministrasjon bidra og legge til 
rette for at våre fagmiljøer er synlige og proaktive mot Forskningsrådet?  På fakultetene bør 
tanken om deltakelse i en av Forskningsrådets programstyrer/komiter hele tiden være i 
bevistheten til de ulike forskningsgruppene. Dekanene bes videreformidle viktighetene av dette 
til hver forskningsgruppeleder. Fakultetene og forskningsgruppene bør identifisere 
Forskningsrådsprogram som er aktuelle og følge de tett. Forskningssekretariatet kan være 
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behjelpelig med å identifisere aktuelle program. Når nye program i Forskningsrådet utformes, 
bør en være proaktiv og ta tidlig kontakt med dem slik at interesse og synlighet kommer frem. 
Forskningssekretariatet er i høst blitt styrket, og vår intensjon er å være  tidlig ute med 
informasjon om nye (planlagte) program og utlysninger. Vi vil ta tilsvarende tidlig kontakt med 
relevant fagmiljø både for å arbeide for deltakelse i programkomite/styre og ikke minst øke 
muligheten for en eventuell søknad. Det bør også bli en tilsvarende økt bevissthet i de ulike 
nettverkene en har på UiA, e.g. profesjonsnettverk der en også har kontakt med andre 
institusjoner.  
 
I dialogmøte med Forskningsrådet den 12. desember har UiA spilt inn som tema hvordan relativt 
nye forskningsmiljøer kan komme tidlig inn i prosessen når Forskningsrådet utvikler nye 
programmer. Innspill fra Det sentrale forskningsutvalget kan tas med i dette møtet og signalene 
som kommer etter dette møtet vil viderebringes tilbake til SFU.  
 
Det sentrale forskningsutvalget bes med dette innlede til en diskusjon om hvordan en best kan få 
til en økning i deltakelsen til disse programkomiteene/styrene.  
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Oversikt_styre og programstyredeltaking _UiA.xlsx 
14-03960-1 Invitasjon til å foreslå medlemmer Forskningsrådets helseprogrammer.pdf 
206681_1_1.PDF 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Oversikt_styre og 
programstyredeltakin 

14-03960-1 
Invitasjon til å foreslå 
  



Programstyredeltaking NFR ‐ UiA, per september 2013

PROGRAM/FAGGRUPPE KORTNAMN ÅR NAMN FAKULTET MERKNAD

Divisjonsstyret for samfunn og helse pt‐2015 Torunn Lauvdal

Komité for Strategiske høgskoleprosjekter SHP 2013‐2014 May Britt Ohman Nielsen HUMPED

Styret til E.on Ruhrgas Scholarship programme 2012‐2014 Jarle Trondal SV

Helse og omsorgstjenester HELSEOMSORG 2011‐2015 Åshild Slettebø HELSEIDRETT

Fri prosjektstøtte ‐ humaniora FRIHUM 2010‐2013 May Britt Ohman Nielsen HUMPED Leiar

Publiseringsutvalget PUBL 2010‐2012 Elise Seip Tønnesen HUMPED

Kjønnsforskning KJONNSFORSKNING 2008‐2012 Unni Langås  HUMPED Leiar

Fri prosjektstøtte ‐ samfunnsvitenskap FRISAM 2005‐2010 Pål Repstad HUMPED Leiar og medlem (to treårsperioder)

Basisbevilgningsutvalget for de samfunnsvitenskaplige instittutt 2005‐2009 Kristin Dale Handelshøgskolen

Humaniorakomiteen 2004‐2006 Marit Aamodt Nielsen HUMPED

Utvalg for infrastruktur, samfunnsvitenskap 2004‐2005 Kristin Dale Handelshøgskolen

Divisjonsstyret for vitenskap 2003‐2007 Elise Seip Tønnesen HUMPED

Programstyret for arbeidslivsforskning ARBEIDSLIV 2002‐2007 Torunn Lauvdal

Programstyre for sysselsetting og arbeidsmarked ARBEID 1999‐2003 Kristin Dale Handelshøgskolen

Program for kulturstudier 1998‐2003 Pål Repstad HUMPED

Programstyre for International stipendseksjon IS 1997‐2000 Kristin Dale Handelshøgskolen

Faggruppen for økonomi 1994‐1998 Kristin Dale Handelshøgskolen

Programstyre for reiselivsforskning 1994‐1998 Kristin Dale Handelshøgskolen

Komite for filologi og språkvitenskap 1990‐talet? Marit Aamodt Nielsen HUMPED To perioder á to år

Faggruppen for sosiologi 1990‐talet Pål Repstad HUMPED Leiar og medlem (to fireårsperiodar)

Divisjonsstyret for store satsinger Torunn Lauvdal

2006 ‐  Anne Wenche Emblem  Handelshøgskolen

Deltaking i andre nasjonale og internasjonale utval/styre etc

Namn ÅR NAMN FAKULTET MERKNAD

SIU (Senter for Internasjonalisering av Utdanning) 2011‐2015 Arne Olav Øyhus SV  Nestleiar i styret

SIU (Senter for Internasjonalisering av Utdanning) 2013‐? Maria Luiza Cestari TEKREAL

Programstyret for 

UTFORSK

Helse og omsorgsdepartementet 2013‐2015 Elling Bere HELSEIDRETT

Medlem i HODs utvalg for 

å utrede "folkehelse, fysisk 

aktivitet og mat i 

barnehage og skole

Universitets og høyskolerådet 2013‐2017 Simone K. Heinz Forskningsekretariatet

Medlem i 

Forskningsutvalget
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54/14 Kvalitetsutvikling og - sikring av søknader for ekstern finansiering 
Arkivsak-dok. 14/04118-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Simone Katharina Heinz 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 54/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget slutter seg til rutiner for kvalitetsutvikling og –sikring med de 
endringer som framkom i møtet. Utvalget ber forskningsdirektøren om å innlede videre 
implementering i dialog med fakultetene. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
UiA ønsker å få bedre gjennomslag på søknader til Forskningsrådet og EU, og en av 
nøkkelfaktorene for å få gjennomslag er å utvikle og skrive prosjektsøknader med høy kvalitet. 
Et godt administrativt støtteapparat og gode rutiner for prosjektutvikling vil bidra til det, og det 
er viktig at vitenskapelig ansatte får den hjelpen som trenges. Forskningsadministrasjonen har 
diskutert rutiner for kvalitetsutvikling- og sikring ved UiA og foreslåtte rutiner bes om å 
diskuteres i Det sentrale forskningsutvalg. 
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Saksunderlag 
 
Bakgrunn 
I fjor gjennomførte fakultetene en analyse av avslag på søknader fra Norges Forskningsråd, og 
diskuterte resultatene i Det sentrale forskningsutvalget. Fakultetene meldte om ulike årsaker for 
avslag på søknader. Mange søknader fra UiA ligger på karakter 4-5, dvs. at de ikke er gode nok 
til å bli finansiert, men samtidig har en mulighet å nå opp når de videreutvikles og forbedres. 
Omtrent 10 % av søknadene ble avvist på grunn av formelle feil uten at de har blitt evaluert. 
Hva kan vi gjøre ved UiA for å sikre at søknader som sendes fra oss har den best mulige 
kvaliteten?  
 
Spørsmålet ble diskutert i administrativt FoU-forum i oktober. Noen fakulteter har 
kvalitetssikringsrutiner og det er stor variasjon: Fakultet for humaniora og pedagogikk har 
innført en rutine, der en søknadsskisse sendes til fakultetsledelsen fire uker før fristen. Et internt 
panel bestående av vitenskapelig ansatte med erfaring fra søknadsskriving gir kommentarer til 
skissen for å gjøre søknaden best mulig, samtidig kan forskningsadministrasjonen gå i dialog 
med forskeren for å lage budsjett. Andre fakulteter har noen rutiner om at søknadsskissen skal 
foreligge en uke før, slik at budsjett kan gjennomgås, men rutinene er ikke nødvendigvis 
implementert i praksis. Forsknings- og økonomiadministrasjonen opplever å bli kontaktet like 
før fristen, uten at instituttleder eller fakultetsledelsen visste om søknaden. Det er selvsagt 
vanskelig å opprette feil eller gjøre store endringer i timen før fristen. 
 
UiA ønsker å stimulere til utvikling av prosjektsøknader, og derfor er det viktig at et system for 
kvalitetsutvikling og kvalitetssikring oppleves som et nyttig støtteverktøy for vitenskapelig 
ansatte, der man får hjelp gjennom søknadsprosessen. Ressurser fra administrasjonen og fra 
vitenskapelige kollegaer internt og eksternt kan trekkes inn i søknadsprosessen. For å kunne gi 
best mulig støtte, er det viktig at både administrasjonen, institutt- og fakultetsledelsen trekkes 
inn i søknadsprosesser tidligst mulig.  
 
Prosess hittil 
Spørsmål om kvalitetsutvikling og –sikring ble diskutert i administrativt FoU-forum i oktober 
etter at deltakere hadde drøftet spørsmålet internt ved fakultetene. I etterkant av møtet har 
forskningssekretariatet oppsummert diskusjonen, og sendt forslag til rutiner til forumet 
(inklusive fakultetsdirektørene). Fakultetsadministrasjonene svarte gjennomgående positivt på 
forslag til rutinene. På noen fakulteter er deler av de foreslåtte rutiner allerede innført. Fakultetet 
for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for Samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen sluttet seg 
til rutinene. Fakultet for kunstfag var positive og meldte tilbake at fristene som settes i en slik 
kvalitetsutviklingsfase bør først og fremst være veiledende. Fakultet for kunstfag meldte også 
tilbake at instituttleder/ fakultetsledelsen må kunne delegere til fakultetsadministrasjonen at 
søknadene kan sendes til administrasjonen (istedenfor til instituttleder) en uke før fristen. Begge 
deler er tatt hensyn til i forslaget nedenfor. Fakultet for teknologi og realfag var positive til 
rutinene, og ønsker i tillegg til rutinene at det jobbes med en enkel og lettanvendelig database 
med oversikt over frister, prosjekter og søknader. Fakultetet meldte også behov for en spesialist 
på økonomi på prosjekter/søknader og for mer juridiske kompetanse på UiA på prosjekter. 
 
Forslag til rutiner: 
Rutinene er utformet med tanke på at disse skal være realistiske å gjennomføre ved hele UiA 
(minimumsmodell). Om noen fakulteter ønsker å legge opp til kvalitetsutviklings- og 
sikringsarbeidet utover det, så er det gledelig og rom for det. 
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Rutiner for NFR-søknader 
 
Kvalitetsutviklingsfase: 
- Forskningsadministrasjonen ved fakultetene sender ut en forespørsel til vitenskapelig ansatte 
ca. seks uker før fristen med en liste over hva som er aktuelle programmer og spørsmål om 
hvem som har tenkt å søke (med veiledende svarfrist fire uker før fristen). 
- Forskningsadministrasjonen, gjerne i samarbeid med instituttleder/ fakultetsledelsen, går i 
dialog med de aktuelle miljøene om hvilken støtte som trengs i ukene før fristen.  
 
Veiledende kommentar: Det vil være variasjon i behovene fra de enkelte miljøer, og forskjellige 
muligheter til å legge til rette for støtte. Det kan brukes eksterne konsulenter som gir råd til 
søknader, det kan brukes egen forskningsgruppe, andre kollegaer på instituttet/ fakultetet, det 
kan brukes et panel, kollegaer fra andre institusjoner og administrasjonen. Det kan gis råd i 
forhold til vitenskapelig innhold i søknaden gjennom andre vitenskapelig ansatte på fagområdet. 
Det kan også gis råd til hvordan søknaden treffer på utlysingsteksten eller til hvordan søknaden 
svarer på andre evalueringskriterier enn vitenskapelig kvalitet (som dissemination, gender 
issues eller plan for prosjektimplementering) gjennom personer innen eller utenfor fagområdet. 
Behov for språkvask bør også avklares tidlig, og man kan inngå en første dialog om budsjettet.  
Det vil være en utvikling over tid hvordan støtteapparatet vil fungere i praksis. Det er viktig å 
begynne et sted! Forskningssekretariatet ønsker å bistå fakultetene i denne prosessen best 
mulig. 
 
Kvalitetssikringsfase: 
- Alle søknadsskisser (også de som ikke har gått gjennom en kvalitetsutvikling) må sendes til 
instituttleder/fakultetsledelsen eller den ledelsen delegerer det til én uke før fristen slik at 
budsjett kan gjennomgås og egenandel avklares.  
 
Veiledende kommentar: Søknader som forplikter til større egenandel enn instituttet/fakultetet 
ønsker å gå inn for, kan ikke sendes. 
 
 
Rutiner for EU-søknader 
- Forskningsadministrasjonen tilrettelegger for informasjonsflyt i forbindelse med EU-
utlysinger. I de fleste søknader er vi med som partner, og sitter derfor ikke i førerseter når det 
gjelder utvikling av søknaden, frister og budsjettfordelingen. Miljøer som tenker å søke på EU-
midler bør signalisere det til administrasjonen så snart som mulig slik at administrasjonen kan 
bidra med støtte og informasjon. Søknadsskisser må sendes til instituttleder/fakultetsledelsen 
eller den ledelsen delegerer det til én uke før fristen slik at budsjett kan gjennomgås og 
egenandel avklares. 
 
Veiledende kommentar: Innledning i kvalitetsutviklingsfasen vil være annerledes for EU-
søknader, siden det er mange forskjellige frister året rundt. Fakultetsadministrasjon sammen 
med fakultetskontakt i forskningssekretariatet går gjennom aktuelle programmer for miljøene på 
fakultetet og sender en tilpasset forespørsel til det. Vitenskapelig ansatte som opplever nytten av 
å få hjelp vil etter hvert også kontakte administrasjonen/ ledelsen uten å få tilsendt en 
forespørsel.  
 
 
Ingen vedlegg 
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55/14 Drøftingssak: Innstegsstillinger 
Arkivsak-dok. 14/04122-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Simone Heinz 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 55/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget ber administrasjonen å ta innspill og kommentarer fra utvalget 
med i det videre arbeidet. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
Innstegsstillinger, som er den norske betegnelsen på tenure-track-stillinger, ble innført som en 
prøveordning fra 2013. Kunnskapsdepartementet jobber med en forskrift om ansettelse på 
innstegsvilkår. Formålet med ansettelser på innstegsvilkår er å legge til rette for rekruttering av, 
og karriereutvikling for særlig talentfulle unge forskere og gjøre universiteter og høgskoler i 
stand til å konkurrere om de beste kandidater internasjonalt ved å skape forutsigbarhet og gi 
attraktive arbeidsvilkår. 
 
Kunnskapsdepartementet har sendt utkast til forskrift for ansettelse på innstegsvilkår på høring 
med frist 10. januar 2015. Det sentrale forskningsutvalget bes om å diskutere om denne 
ordningen kan brukes ved UiA for å rekruttere særlig talentfulle forskere, og hva i så fall som 
må til for å gjennomføre ordningen. Utvalget bes også om å gi eventuelle innspill til høringen.  
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Høringsbrev innstegsstillinger KD 101014.pdf 
Høringsutkast innstegsstillinger.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Høringsbrev 
innstegsstillinger KD 1 

Høringsutkast 
innstegsstillinger.pdf  
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Deres ref Vår ref Dato 

 14/3947-     10.10.14 

 

Høring - forskrift om ansettelse på innstegsvilkår 

 

Kunnskapsdepartementet ber med dette om høringsinstansenes innspill til 

vvedlagtevedlagteinnstegsvilkår sendes herved på høring.  

 

I behandlingen av Prop. 59 L (2013-2014) Endringer i universitets- og høyskoleloven ga 

Stortinget sin tilslutning til en endring i loven som åpnet for etablering av en prøveordning 

med stillinger på innstegsvilkår, også omtalt som ”tenure track” stillinger:   

 

§ 6-4 første ledd bokstav k skal lyde: 

k) stilling på innstegsvilkår 

§ 6-4 femte ledd skal lyde: 

(5) For stillinger etter første ledd bokstav k kan departementet fastsette forskrift om vilkår for å ansette i 

stillingen og varighet. Oppnås de fastsatte kompetansekravene, skal vedkommende ansettes i fast stilling 

ved utløpet av åremålsperioden. 

 

En slik ordning ble opprinnelig foreslått i Meld. St. 18 2012-2013 Lange linjer – kunnskap gir 

muligheter, der det heter: ”Innstegsstillinger er et midlertidig tilsettingsforhold med en konkret 

og forutsigbar mulighet for tilsetting i fast stilling, så fremt den tilsatte har oppnådd en på 

forhånd definert kompetanse og resultater”.  

 

I proposisjonen understreket departementet at innstegsstilllingen vil være en avgrenset 

prøveordning på inntill 300 stillinger totalt, som særlig tar sikte på å lette rekrutteringen av 

talenter til toppforskningsmiljøene. Allerede ved utlysingen og i ansettelseskontrakten skal 

institusjonene ”spesifisere tydelig hvilke krav som må være oppfylt for at arbeidstakeren skal 

få rett til fast stilling ved utløpet av perioden. Det kan stilles krav til egnethet og dyktighet til 

undervisning og veiledning, faglig ledelse, krav til formidling og innovasjon og dyktighet til å 

tiltrekke ekstern finansiering, i tillegg til forskningskompetanse, og annet, når arbeidstakeren 

vurderes for fast ansettelse etter åremålsperioden.”  

 

Dette er en frivillig ordning der institusjoner som ønsker å prøve ut denne ansettelsesformen 

blir tildelt en kvote etter søknad til departementet. Ingen institusjoner vil bli pålagt å prøve ut 

ordningen. Prøveordningen vil bli evaluert så snart det er tilstrekkelig grunnlag for dette.  

 

vedlagte forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. Høringsfristen er 10. 

januar 2015. 

I behandlingen av Prop. 59 L (2013-2014) Endringer i universitets- og høyskoleloven ga 

Stortinget sin tilslutning til en endring i loven som åpnet for etablering av en prøveordning 

med stillinger på innstegsvilkår, også omtalt som ”tenure track” stillinger. Følgende endringer 

ble vedtatt:   

 

§ 6-4 første ledd bokstav k) lyder: 

stilling på innstegsvilkår 

§ 6-4 femte ledd lyder: 

For stillinger etter første ledd bokstav k kan departementet fastsette forskrift om vilkår 

for å ansette i stillingen og varighet. Oppnås de fastsatte kompetansekravene, skal 

vedkommende ansettes i fast stilling ved utløpet av åremålsperioden.  

 

I proposisjonen understreket departementet at innstegsstillingen særlig tar sikte på å lette 

rekrutteringen av talenter til toppforskningsmiljøene.  

 

En slik ordning ble opprinnelig foreslått i Meld. St. 18 (2012-2013) Lange linjer – kunnskap 

gir muligheter, der det heter: ”Innstegsstillinger er et midlertidig tilsettingsforhold med en 

konkret og forutsigbar mulighet for tilsetting i fast stilling, så fremt den tilsatte har oppnådd 

en på forhånd definert kompetanse og resultater”.  

 

 



Side 2 

 

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at prøveordningen skal bidra til at institusjonene får 

nye muligheter og større fleksibilitet i rekrutteringspolitikken. Institusjonene får et større 

ansvar for å medvirke til karriereutviklingen til den som ansettes gjennom oppfølging og 

ressurstilførsel, særlig i første del av åremålsperioden. 

 

Samtidig skal ordningen gi unge talenter forutsigbarhet gjennom et langvarig 

tilsettingsforhold med oppfølging, der de kan kvalifisere seg til fast ansettelse ved å oppfylle 

kriterier som er fastsatt på forhånd. I § 2 første avsnitt er det tatt inn et forslag til bestemmelse 

om at doktorgraden må ha vært avlagt i løpet av de siste fem årene før ansettelse på 

innstegsvilkår. Departementet har mottatt ulike signaler om ønskeligheten av en slik 

bestemmelse, og ber særskilt om høringsinstansenes synspunkter. 

 

Departementet mener at ordningen kan bidra til å utvikle både institusjonenes mulighet til å 

utøve strategisk ledelse og talentenes kompetanse innenfor undervisning og forskning m.m. I 

forslaget til forskrift er det derfor satt noen overordnede rammer, men samtidig lagt stor vekt 

på at institusjoner som benytter ordningen selv må utforme bestemmelser og kriterier for 

hvordan ordningen skal praktiseres ved egen institusjon.  

 

Dette er en prøveordning, begrenset til 300 stillinger. Innstegsordningen vil fungere parallelt 

med nåværende ansettelsesordninger. Ved ledighet i en stilling, eller opprettelse av en ny 

stilling, må institusjoner som er tildelt innstegsstillinger selv vurdere om de vil utlyse denne 

på innstegsvilkår eller etter nåværende ansettelsesordninger. Lengden på åremålsperioden 

som er foreslått i høringsutkastet (6-7 år), innebærer at det kan foretas opp til 50 ansettelser på 

innstegsvilkår i universitets- og høyskolesektoren årlig, gitt at de 300 stillingene fordeles likt 

over perioden. Departementet tar sikte på å fordele stillingene til relevante institusjoner i én 

tildeling. Institusjoner som får tildelt stillinger må, ut fra egne behov, vurdere om de vil 

ansette i alle stillinger tidlig i perioden, eller spre dem slik at de årlig har stillinger som kan 

lyses ut. 

 

Det vil ikke følge lønnsmidler med stillingene. Institusjonene finansierer selv både lønn og 

øvrige rammevilkår som avtales, som for eksempel utstyr, andre stillinger til en forskergruppe 

osv. innenfor tildelt ramme, eller med andre inntekter som egner seg til formålet.  

 

Den nye forskriften gjør at det er nødvendig med mindre justeringer i forskrift av 9. februar 

2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Forslag til 

endringer i disse forskriftene følger til slutt i høringsutkastet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 3 

 

Departementet vil komme tilbake til spørsmålene om når ordningen skal evalueres og 

prosessen med søknader fra institusjonene som ønsker å benytte ordningen etter høringen. 

 

Med hilsen  

 

 

Toril Johansson (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Jana Weidemann 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 



Høringsutkast til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår 
 
 

§ 1 Formål 
Ansettelse på innstegsvilkår har som formål å legge til rette for rekrutteringen av særlig 

talentfullt faglig personale ved universiteter og høyskoler. Ordningen skal bidra til å styrke 
institusjonenes muligheter til å konkurrere om de beste kandidatene internasjonalt, og 
forplikte institusjonene til å medvirke i videreutviklingen av den ansattes kompetanse både 

innen undervisning, forskning og formidling/innovasjon. Den som ansettes skal gis 
forutsigbarhet i arbeidet med å kvalifisere seg for fast ansettelse i undervisnings- og 

forskerstilling gjennom et langvarig ansettelsesforhold, og oppfølging og  ressurstilførsel fra 
institusjonen.  
 

§ 2 Ansettelsesordninger 
En forutsetning for å kunne ansette på innstegsvilkår er at det ikke har gått mer enn 5 år siden 

den som ansettes disputerte for doktorgraden.  
 
Institusjonene kan velge mellom følgende to modeller for ansettelse på innstegsvilkår: 

 
a) Ansettelsen skjer på åremål i en postdoktorstilling for en åremålsperiode på seks til sju 

år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for fast 
ansettelse i en kombinert undervisnings- og forskerstilling.  

eller 

 
b) Ansettelsen skjer på åremål i en førsteamanuensisstilling for en åremålsperiode på  

seks til sju år. I denne åremålsperioden gis kandidaten mulighet til å kvalifisere seg for 
fast ansettelse i en professorstilling.  

 

Postdoktorstillingen brukt ved ansettelse på innstegsvilkår er en kombinert undervisnings- og 
forskerstilling der oppgaver, resultater og krav følger denne forskrift.  

 
Ansettelse på innstegsvilkår kan kun skje når stillingen har vært bredt utlyst nasjonalt og 
internasjonalt. 

 
Ordningen med opprykk til professor etter kompetanse gjelder ikke for perioden 

vedkommende er åremålsansatt på innstegsvilkår.  
 
§ 3 Arbeidsavtalen 

I arbeidsavtalen fastsettes hvilke resultater, krav og kriterier kandidaten skal oppfylle i løpet 
av åremålsperioden for å få fast ansettelse etter § 2a eller professor etter § 2b.  

 
Institusjonen skal, med utgangspunkt i kapittel 1 i forskrift 9. februar 200 6 nr. 129 om 
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, samt institusjonens egne 

utfyllende kriterier for tilsetting i førsteamanuensis- eller professorstilling, fastsette 
spesifiserte krav innen: 

- forskning  
- undervisning 
- formidling  

- akademisk ledelse, herunder evnen til å initiere og lede forskning.  



 
Videre kan institusjonene stille krav ut fra særlige behov innen fagområdet eller 
forskningsmiljøet det ansettes i, f.eks: 

- internasjonal virksomhet  
- søknader til EU 

- evne til å tiltrekke seg/forskningsgruppen ekstern finansiering  
 
I avtalen fastsettes også hvordan institusjonen skal bistå kandidaten med å oppfylle kravene 

som stilles (for eksempel forskningsressurser som utstyr og/eller personell til en 
forskningsgruppe, søknadsbistand, veiledning m.m.). Kandidaten må få avsatt nødvendig tid 

til de ulike oppgavene arbeidsavtalen omfatter. 
 
 

§ 4 Midtveisevaluering 
Det skal gjennomføres en formell midtveisevaluering som skal være avsluttet før kandiaten 

har vært ansatt i fire år. Evalueringen skal gjennomføres med utgangspunkt i arbeidsavtale n. 
Styret for institusjonen, eller den styret gir myndighet, fastsetter nærmere bestemmelser om 
midtveisevalueringen. Med utgangspunkt i denne skal kandidaten gis veiledning om hva som 

eventuelt må forbedres i siste del av åremålsperioden for å oppfylle kravene i arbeidsavtalen.  
 

§ 5 Sluttevaluering 
Før utløpet av åremålsperioden skal institusjonen sørge for en vurdering av om kravene som 
ble fastsatt i arbeidsavtalen er innfridd. Vurderingen av kandidatens forskningskompetanse og 

forskningspotensial skal foretas av en bedømmelseskomité innenfor kandidatens fagområde, 
og etter institusjonens regler om bedømming. Institusjonene kan bestemme at komiteen også 
skal bedømme den ansattes resultater på andre områder.  

 
Bedømmingskomiteen skal ha tre medlemmer, og minst ett medlem fra en utenlandsk 

institusjon. Bare ett medlem av bedømmingskomiteen kan være fra kandidatens egen 
institusjon. Begge kjønn skal om mulig være representert i komiteen.  
 

Vurderingen av om kandidaten oppfyller de øvrige kravene som ble fastsatt i arbeidsavtalen 
foretas etter regler fastsatt av styret eller den styret bemyndiger.  

 
§ 6 Oppfølging og veiledning 
Fram til midtveisevalueringen skal kandidaten få faglig veiledning, opplæring og råd for å 

bygge en akademisk karriere. Institusjonen må sørge for at kandidaten får tilgang til de 
forskningsressurser og den støtten som er nødvendig for å kunne oppfylle kravene i 

arbeidsavtalen. I siste del av perioden skal kandidaten følges opp på samme måte som øvrige 
ansatte.  
 

§ 7 Rett til fast ansettelse 
Med utgangspunkt i den sakkyndig bedømmingen av forskningskompetansen, og vurderingen 

av om øvrige krav i arbeidsavtalen er oppfylt, avgjør ansettelsesorganet for den aktuelle 
stillingen (§2a eller 2b) om kandidaten skal gis fast ansettelse. Dersom kravene som ble stilt i 
arbeidsavtalen er nådd, skal kandidaten ansettes i fast kombinert undervisnings- og 

forskerstilling etter (§2a) eller professor etter (§2b).  
 

§ 8 Åremålsansettelsen 

Institusjoner under lov om universiteter og høyskoler kan ansette på innstegsvilkår i 



fagmiljøer som har rett til å gi doktorgradsutdanning innenfor kvantitative rammer fastsatt av 
departementet for den enkelte institusjon.  
 

Ingen kan ansettes i mer enn en åremålsperiode på innstegsvilkår ved institusjoner under lov 
om universiteter og høyskoler. 

I åremålskontrakten kan det ikke tas inn bestemmelser om ventelønn.  
 

§ 9 Arbeidstid 

De ansatte omfattes av de til enhver tid gjeldende lover og avtaler om arbeidstid, ferie og 
sykefravær. 

 
§ 10 Permisjoner og forlengelse av ansettelsesperioden 

Permisjoner kandidaten har krav på etter lov eller tariffavtale, skal ikke medregnes ved 

beregning av ansettelsesperioden 

Det gis forlengelse for redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens § 10-2 fjerde ledd 

på grunn av omsorg for barn og nær familie.  

Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse, må utgjøre minst to sammenhengende uker..  

Avgjørelse om forlengelse av ansettelsesperioden fattes av ansettelsesorganet  

§ 11 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft straks.  

 
 
 

 
Forslag til endringer i forskrift av 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i 

undervisnings- og forskerstillinger 

 
§ 2-1 første ledd, ny siste setning. 

Førsteamanuensis ansatt i åremål på innstegvilkår kan ikke søke om opprykk. 
 
 

 

Forslag til endringer i forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for 

stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat  
 
§ 1-2 Postdoktor 

Nytt siste ledd: 
Ved ansettelse på innstegsvilkår gjelder ikke tredje til syvende ledd. 
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56/14 Møtedatoer våren 2015 
Arkivsak-dok. 14/03279-5 
Arkivkode.  610  
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 56/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget vedtar følgende møtedatoer for vårsemesteret 2015: 

onsdag 4. februar 
torsdag 12. mars 
torsdag 7. mai 
torsdag 11. juni (heldagsseminar) 

 
Ordinær møtetid er fra kl 1230 til kl 1530. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
Forslag til møtedatoer for våren 2015. 
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Saksunderlag 
Møter i Det sentrale forskningsutvalget bør mest mulig samordnes med møter i universitetsstyret 
slik at det blir praktisk gjennomførbart å sende eventuelle saker videre. 
 
Møtedatoer for universitetsstyret blir slik våren 2015: 

onsdag 11. februar 
torsdag 19. mars 
onsdag 22. april 
onsdag 20. mai 
torsdag 25. juni 

 
Det foreslås følgende datoer for Det sentrale forskningsutvalget: 

onsdag 4. februar 
torsdag 12. mars 
torsdag 7. mai 
torsdag 11. juni (heldagsseminar) 

 
Ordinær møtetid settes fra kl 1230 til kl 1530. 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen vedlegg 
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57/14 Informasjonsutveksling 
Arkivsak-dok. 14/03279-13 
Arkivkode.  610  
Saksbehandler  Wenche Flaten 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 57/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak fremmes. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2 Samlede innspill fra fakultetene.pdf
	Helse-idr Innspill til Internfordeling 2016
	Hum-ped Internfordeling2016
	Kunstfag Budsjett 2016 - endringer i resultatmodulens forskningskomponent
	Samvit og HH - Internfordeling forskningskomponent

	2 Samlede innspill fra fakultetene.pdf
	Helse-idr Innspill til Internfordeling 2016
	Hum-ped Internfordeling2016
	Kunstfag Budsjett 2016 - endringer i resultatmodulens forskningskomponent
	Samvit og HH - Internfordeling forskningskomponent

	8 Høringsbrev innstegsstillinger KD 101014.pdf
	Mottaker
	uoff
	BM1
	BM2
	BM3
	Deres_referanse
	Vår_dato
	dato
	Vaar_referanse
	Overskriften
	start
	UnderskrifterHer


