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 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: A7 001, Campus Kristiansand 

Dato: 2. februar 2012 

Tidspunkt: 12:30-15:30 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn   

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Sigbjørn Reidar Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap  

Helje Kringlebotn Sødal (for E. H. Jahr) Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Alf Kjetil Igland Fakultet for kunstfag  

Ottar Michaelsen (for B. Simonsen) Avdeling for lærerutdanning  

Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-studentene  

Kjell Tybring Andresen Observatør, Formidlingsavdelingen  

 

Forfall: 

Navn   

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning  

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Anne Lene Dale Observatør, Agderforskning  

Else-Margrethe Bredland Observatør, Universitetsbiblioteket  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Katharina Heinz Forskningsdirektør 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet 

Øyvind Nystøl (SFU-sak 4/12) Forskningssekretariatet 

Kjetil Hellang (SFU-sak 5/12) Økonomidirektør 
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 1/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 2/12 Godkjenning av referat fra forrige møte   

SFU 3/12 Referatsaker og orienteringer 2012/27  

SFU 4/12 Presentasjon av Regionplan Agder 2020 2012/27  

SFU 5/12 Forvaltning av Uglandsgaven - saksframlegg til SFU (2) 2011/2509  

SFU 6/12 Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt 

forskningsaktivitet 

2012/356  

SFU 7/12 Budsjettmidler til dekning av indirekte kostnader for 

stipendiater uten fullfinansiering 

2012/357  

SFU 8/12 Informasjonsutveksling   
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SFU 1/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 2/12 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Referat fra møtet 30.11.2011 ble godkjent med følgende merknad: I SFU-sak 41/11 

Informasjonsutveksling, siste strekpunkt, presiseres det at det er snakk om 

”forskerutdanningssamarbeid”. 

 

SFU 3/12 Referatsaker og orienteringer 

1. Personalendringer i Forskningssekretariatet 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering. 

 

SFU 4/12 Presentasjon av Regionplan Agder 2020 

Inger Holen presenterte Regionplan Agder 2020 og inviterte UiA til samarbeid i 

implementeringen. Presentasjonen legges ved protokollen. 

 

SFU 5/12 Forvaltning av Uglandsgaven - saksframlegg til SFU (2) 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknader om bruk av Uglandgaven kan fremmes fra fakultetene til SFU. Fakultetene kan 

sende inn inntil tre forslag per søknadsrunde i prioritert rekkefølge. Rektoratet kan 

fremme egne forslag. Etter anbefaling fra SFU og behandling i styringsgruppen fattes 

vedtak i Universitetsstyret. Vedtak om bruk av gavemidlene bør knyttes opp til Styrets 

behandling av budsjett og revidert budsjett, dvs. i november- og i junimøter. Det kan 

likevel være tilstrekkelig med én behandling pr. år.  

 

2. Tidshorisonten for disponering av gaven settes til 4 år. Det forhindrer ikke at det kan 

tildeles midler både for ett og over flere år. 

 

3. Det kan søkes om forskningsprosjekter og forskerstillinger (professor-, 

førsteamanuensis-, postdoc- og stipendiatstillinger). Dersom fakultetet søker om bidrag 

til faste stillinger, forutsettes at fakultetet selv dekker kostnadene etter at gavens 

tidshorisont er utløpt. Gavemidler kan brukes til å dekke personalkostander til forskning, 

men ikke til undervisning (NFRs krav om langsiktig grunnleggende forskning). Bruken 

av midlene skal følge UiAs reglement for bidrags- og oppdragsaktivitet. 
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4. Kriteriene for tildeling vil være prosjektets/stillingens bidrag til å oppfylle 

forskningsmålene i UiAs strategiplan og relevans for regionen. Midlene skal gå til 

langsiktig grunnleggende forskning. Det må redegjøres for disse tre punktene i 

søknaden. 

 

5. Viserektor for forskning får fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer rundt 

søknadsprosessen i samsvar med vedtakene ovenfor. 

 

6. Rektor får fullmakt til å oppnevne UiAs representanter til styringsgruppen. 

 

 

Forslag til endringer/tillegg i møtet 

 

Det ble presisert fra administrasjonen at Avdeling for lærerutdanning også skal ha anledning til 

å søke midler og dette endres i pkt. 1. 

 

Frank Reichert foreslo å endre tidshorisonten i pkt. 2 til 5 år. Forslaget falt med 4 mot 5 

stemmer (inkl viserektors dobbeltstemme). 

 

Sigbjørn Sødal foreslo følgende tillegg i pkt. 4: Tildelingene bør gjenspeile den faglige bredden 

i universitetets forskning og forskningsambisjoner slik dette materialiserer seg over hele 

institusjonen. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Søknader om bruk av Uglandgaven kan fremmes fra fakultetene/Avd. for lærerutdanning 

til SFU. Fakultetene/Avd. for lærerutdanning kan sende inn inntil tre forslag per 

søknadsrunde i prioritert rekkefølge. Rektoratet kan fremme egne forslag. Etter 

anbefaling fra SFU og behandling i styringsgruppen fattes vedtak i Universitetsstyret. 

Vedtak om bruk av gavemidlene bør knyttes opp til Styrets behandling av budsjett og 

revidert budsjett, dvs. i november- og i junimøter. Det kan likevel være tilstrekkelig med 

én behandling pr. år.  

 

2. Tidshorisonten for disponering av gaven settes til 4 år. Det forhindrer ikke at det kan 

tildeles midler både for ett og over flere år. 

 

3. Det kan søkes om forskningsprosjekter og forskerstillinger (professor-, 

førsteamanuensis-, postdoc- og stipendiatstillinger). Dersom fakultetet søker om bidrag 

til faste stillinger, forutsettes at fakultetet selv dekker kostnadene etter at gavens 

tidshorisont er utløpt. Gavemidler kan brukes til å dekke personalkostander til forskning, 

men ikke til undervisning (NFRs krav om langsiktig grunnleggende forskning). Bruken 

av midlene skal følge UiAs reglement for bidrags- og oppdragsaktivitet. 

 

4. Kriteriene for tildeling vil være prosjektets/stillingens bidrag til å oppfylle 

forskningsmålene i UiAs strategiplan og relevans for regionen. Tildelingene bør 

gjenspeile den faglige bredden i universitetets forskning og forskningsambisjoner slik 

dette materialiserer seg over hele institusjonen. Midlene skal gå til langsiktig 

grunnleggende forskning. Det må redegjøres for disse punktene i søknaden. 

 

5. Viserektor for forskning får fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer rundt 

søknadsprosessen i samsvar med vedtakene ovenfor. 
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6. Rektor får fullmakt til å oppnevne UiAs representanter til styringsgruppen. 

 

SFU 6/12 Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt forskningsaktivitet 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,4 mill kr til tiltak for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer kr 400.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering  kr 500.000 

 Handlingsplan for forskerutdanning  

(inkl. 50.000 til stipendiatorganisasjon)  kr 100.000 

2. Viserektor for forskning, formidling og nyskaping får fullmakt til å gjøre eventuelle 

endringer i fordelingen mot slutten av året. 

Enstemmig vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,4 mill kr til tiltak for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer kr 400.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering  kr 500.000 

 Handlingsplan for forskerutdanning  

(inkl. 50.000 til stipendiatorganisasjon)  kr 100.000 

2. Viserektor for forskning, formidling og nyskaping får fullmakt til å gjøre eventuelle 

endringer i fordelingen mot slutten av året. 

 

SFU 7/12 Budsjettmidler til dekning av indirekte kostnader for stipendiater 

uten fullfinansiering 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget vedtar at fakultetene etter søknad kan få bidrag fra en 

sentral pott for å dekke opp indirekte kostnader til fellesadministrasjonen for stipendiater 

som tas inn i ekstraordinære tilfeller. Dette kan være tilfeller der stipendiaten finansieres av 

en veldedig organisasjon, kommer fra et u-land eller andre lignende tilfeller.  

2. Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor det er viktig å ta inn stipendiaten og en 

beregning som viser grunnlaget for søknadsbeløpet. Det kan søkes om bidrag for inntil tre 

år, men utbetalingen skjer for ett år om gangen. 

3. Bidrag utbetales fortløpende inntil de sentrale midlene er brukt opp. Det utbetales 

maksimum kr 75.000 pr. stipendiat ved ordinær sats og kr 30.000 ved lavterskeltilbud. 

4. Forskningssekretariatet administrerer ordningen. 

 

Forslag til endringer/tillegg i møtet 

 

Sigbjørn Sødal foreslo å utsette saken for å få bedre belyst indirekte kostnader for ph.d.-

studenter i en større bredde. Forslaget falt med 2 mot 6 stemmer. 

 

Dag G. Aasland foreslo et tilleggspunkt slik: Det sentrale forskningsutvalget ønsker å ta opp 

som egen sak beregning av indirekte kostnader for ph.d.-studenter. Med dette tillegget ble 

forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
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Enstemmig vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget vedtar at fakultetene etter søknad kan få bidrag fra en 

sentral pott for å dekke opp indirekte kostnader til fellesadministrasjonen for stipendiater 

som tas inn i ekstraordinære tilfeller. Dette kan være tilfeller der stipendiaten finansieres av 

en veldedig organisasjon, kommer fra et u-land eller andre lignende tilfeller.  

2. Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor det er viktig å ta inn stipendiaten og en 

beregning som viser grunnlaget for søknadsbeløpet. Det kan søkes om bidrag for inntil tre 

år, men utbetalingen skjer for ett år om gangen. 

3. Bidrag utbetales fortløpende inntil de sentrale midlene er brukt opp. Det utbetales 

maksimum kr 75.000 pr. stipendiat ved ordinær sats og kr 30.000 ved lavterskeltilbud. 

4. Forskningssekretariatet administrerer ordningen. 

5. Det sentrale forskningsutvalget ønsker å ta opp som egen sak beregning av indirekte 

kostnader for ph.d.-studenter. 

 

SFU 8/12 Informasjonsutveksling 

Viserektor minnet om at SFU-møtet 22. mars blir fra kl 0800 til kl 0930. Fra kl 0930 er det 

felles møte for dekaner og fakultetsdirektører. (Campus Kristiansand, A7 001) 

 

 


