
 

 

 Møteprotokoll 

 

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

Dato: 03.05.2012 

Tidspunkt: 11:30-15:30 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn   

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Helje Kringlebotn Sødal, (for Ernst Håkon 

Jahr) 

Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Sigbjørn Reidar Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap  

Magne Aasheim Knudsen, (for Frank 

Reichert) (forlot møtet etter SFU-sak 20/12) 

Fakultet for teknologi og realfag  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Alf Kjetil Igland Fakultet for kunstfag  

Birte Simonsen  

(forlot møtet under SFU-sak 22/12) 

Avdeling for læreutdanning  

Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-kandidatene  

Kjell Tybring Andresen Formidlingsavdelingen, observatør  

 

Forfall: 

Navn   

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag  

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Else Margrethe Bredland Universitetsbiblioteket, observator  

Instituttsjef Agderforskning, observatør  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Katharina Heinz Forskningsdirektør 

Søren Kragholm  Forskningssekretariatet 

Rachel Funderud Syrtveit  Forskningssekretariatet 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

 

 



SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 17/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 18/12 Protokoll fra forrige møte   

SFU 19/12 Referatsaker og orienteringer 2012/27  

SFU 20/12 Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde 2012 2011/2509  

SFU 21/12 Tildeling av kvalifiseringsstipend for kvinner 2012 2012/682  

SFU 22/12 Forslag til forskningsmelding for 2011 2012/975  

SFU 23/12 Informasjonsutveksling   

 

 

SFU 17/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 18/12 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 22. mars 2012 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 19/12 Referatsaker og orienteringer 

1. Innspill til regjeringens forskingsmelding 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/forskning/ny-

forskningsmelding-2013/innspill/innspill-fra-uin-uis-og-

uia.html?id=678028 

2. Innspill til Regionalt utviklingsprogram Agder 2012 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

SFU 20/12 Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde 2012 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningutvalget anbefaler at søknad om delfinansiering av professorat i 

eHelse og omsorgsteknologi støttes med kr 2.509.000. 

2. Det foreslås at de resterende midler fra denne søknadsrunden tildeles i neste runde - 

november 2012. 

3. Saken går videre til styringsgruppen og deretter til universitetsstyret for endelig behandling. 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/forskning/ny-forskningsmelding-2013/innspill/innspill-fra-uin-uis-og-uia.html?id=678028
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/forskning/ny-forskningsmelding-2013/innspill/innspill-fra-uin-uis-og-uia.html?id=678028
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/forskning/ny-forskningsmelding-2013/innspill/innspill-fra-uin-uis-og-uia.html?id=678028


Flere av utvalgets medlemmer uttrykte sterk kritikk mot saksframstillingen. Det ble etterlyst en 

presisering av hva som ligger i de ulike kriteriene som søknadene har blitt vurdert etter. 

 

Birte Simonsen satte fram utsettelsesforslag som satt opp mot forskningsdirektørens forslag til 

vedtak. Utsettelsesforslag ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer.  

 

Utvalget ble deretter enig om å gjøre et vedtak om behandlingen videre. 

 

Magne Aasheim Knudsen foreslo følgende: 

Saken tas opp til ny behandling i Det sentrale forskningsutvalget i ekstraordinært møte i 

begynnelsen av juni med sikte på styrebehandling 20. juni. 

Forslaget falt med 3 mot 5 stemmer. 

 

Dag G. Aasland foreslo følgende: 

1. Saken tas opp til ny behandling i Det sentrale forskningsutvalget 14. juni med sikte på 

styrebehandling 19. september. 

2. Viserektor og forskningsdirektør sender notat til fakultetene og Avdeling for lærerutdanning 

med presisering av kriterier og prosessen videre basert på diskusjonen i møtet. 

Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning får anledning til å sende reviderte søknader før ny 

behandling. 

 

Forslaget ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 

Vedtak: 

1. Saken tas opp til ny behandling i Det sentrale forskningsutvalget 14. juni med sikte på 

styrebehandling 19. september. 

2. Viserektor og forskningsdirektør sender notat til fakultetene og Avdeling for lærerutdanning 

med presisering av kriterier og prosessen videre basert på diskusjonen i møtet. 

Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning får anledning til å sende reviderte søknader før ny 

behandling. 

 

SFU 21/12 Tildeling av kvalifiseringsstipend for kvinner 2012 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler kvalifiseringsstipend på kr 100.000 til: 

 Anne Dorte Tveit, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

 Claire Vaugelade Berg, Fakultet for teknologi og realfag 

 Eli Hustad, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

 Ulrika Söderhamn, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

 

Utvalget mente det var behov for en ny gjennomgang av retningslinjene med begrunnelse i at 

stipend for arbeid mot doktorgrad bør kunne prioriteres på lik linje som stipend for arbeid mot 

professorkompetanse for fagmiljøer der det ennå ikke er så aktuelt med oppbygging av 

professorkompetanse. Det ble også nevnt at stipendet bør kunne gis til det underrepresenterte 

kjønn. 

 

Forskningsdirektøren fremmet deretter forslag om tilleggspunkt slik:  

Retningslinjene tas opp som egen sak før neste utlysing. 

Forskningsdirektørens forslag med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 



Enstemmig vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget tildeler kvalifiseringsstipend på kr 100.000 til: 

- Anne Dorte Tveit, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

- Claire Vaugelade Berg, Fakultet for teknologi og realfag 

- Eli Hustad, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

- Ulrika Söderhamn, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

2. Retningslinjene tas opp som egen sak før neste utlysing. 

 

SFU 22/12 Forslag til forskningsmelding for 2011 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget tar forskningsmeldinga 2011 til etterretning. 

2. Viserektor for forskning får fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer. 

3. Saken går videre til universitetsstyret. 

 

Enstemmig vedtak: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

SFU 23/12 Informasjonsutveksling 

Heldagsmøte/-seminar 14. juni blir på Hotel Norge i Lillesand. Møtet vil begynne kl 9 og 

avsluttes med middag. 

Det vil først bli ordinært møte og deretter seminar med drøfting av ulike temaer. Innspill på 

temaer kan gis til forskningssekretariatet. Utvalget vil få egen henvendelse om dette. 

 


