
 

 

 Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: Hotel Norge, Lillesand 

Dato: 14.06.2012 

Tidspunkt: 09:00 

 

Innkallingen er sendt til: 

Dag Gjerløw Aasland Viserektor, leder 

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Sigbjørn Reidar Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag 

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Alf Kjetil Igland Fakultet for kunstfag 

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning 

Caroline Hoel (for Trude Sundtjønn) Representant for ph.d.-kandidatene 

Kjell Tybring Andresen Observatør, Formidlingsavdelingen 

Else-Margrethe Bredland Observatør, Universitetsbiblioteket 

Kenneth Hansen Observatør, Agderforskning 

 

 

Program  

Kl 09:00 Ordinært utvalgsmøte 

Kl 12:00 Lunsj 

Kl 13:00 Seminardel: 

1. Eksternfinansiering (vedlagt notat) 

- runde rundt bordet og diskusjon 

2. Innovasjon 

– orientering om «Innovation Management» og diskusjon 

Kl 17:00 Middag 

 

Forfall til hele eller deler av møtet meldes til utvalgssekretær Wenche Flaten, 

wenche.flaten@uia.no  
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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 24/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 25/12 Protokoll fra forrige møte   

SFU 26/12 Referatsaker og orienteringer 2012/27  

SFU 27/12 Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde 2012 (2. gang 

behandling) 

2011/2509  

SFU 28/12 Tildeling av støtte til konferanser og seminarer - andre tildeling 2012 2011/2096  

SFU 29/12 Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger 2012/750  

SFU 30/12 Informasjonsutveksling   
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SFU 24/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

SFU 25/12 Protokoll fra forrige møte



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/27 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 30.05.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

26/12 Det sentrale forskningsutvalget 14.06.2012 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Orienteringssak: Ny runde med EØS-midler til forskning 

2. Charter and Code 

3. SFF-søknader (Senter for fremragende forskning) 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
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 Det Sentrale Forskningsutvalg 

 

  

Dato: 30. mai 2012 

  

  

 

Saksbehandler: 

Sorenk 

soren.kragholm@uia.no 

Besøksadresse: Gimlemoen 25 A 

Direkte: 38 14 12 40 

Faks: 38 14 12 01 

 

 

 

Orienteringssak: Ny runde med EØS-midler til forskning 

 

Til høsten starter en ny runde av utlysninger av de såkalte EØS-midler. EØS-midlene er en del av 
Norges avtale med EU om deltakelse i regulære EU-programmer om forskning, utdanning, innovasjon 

osv og skal bidra til sosial og økonomisk utjevning mellom de nye EU-land. Det er ikke småpenge der 

er tale om og vi har gjennom vinteren forberedt oss for at ha et så godt utgangspunkt som mulig. Vi har 

hatt ansatt en polsk konsulent til å utarbeide en rapport om mulighetene, hovedsakelig innen forskning.  
 

Det polsk-norsk samarbeid er mest interessant med forskningsøyne da der blir utlyst ca. 41 mill Euro til 

prosjekter. De tematiske områder omfatter miljø, klima, helse og samfunnsvitenskap, i utgangspunktet 
er der lagt opp til 100% finansiering av prosjektene til forskjell fra første runde. Dessuten inneholder 

programmet også med et mobilitetsprogram for utveksling av forskere mellom Polen og Norge. EØS-

midlene skal ses i en langsiktig kontekst og kan brukes av UiA til å bygge opp transnasjonale 

aktiviteter i Europa.  

 

Der er også forskningsfinansiering å hente i de andre EØS-landene og dette står der mer om i vedlagt 

rapport. Men felles for alle disse prosjekter er at partneren i mottakerlandet må stå som søker og det er 
viktig å etablere gode partnerskap så tidlig som mulig. De polske midler vil bli utlyst til høsten.  

 

Jeg vil be alle som har forslag til prosjekter eller etablerte nettverk i de nye EU-landene om å ta kontakt 
for mer info, så kan vi hjelpe dere videre i prosessen. Her foregår mye men det er ikke så enkelt å få 

oversikten da mye foregår i mottakerlandets institusjoner.  

 
 

Vedlagt er: Det polske programforslag, guidelines og rapporten laget for UiA om mulighetene. 
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Rapport 
Mulighetene for Universitetet i Agder på områder        

i EØS-midlene 

Barbara Zyzak 
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Sammendrag 

EØS-finansieringsordningene (EEA and Norway Grants) ble etablert 1. mai 2004, da EU og EØS 

ble utvidet med ti land: Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Litauen, Latvia, Estland, Slovenia, 

Kypros og Malta. Ordningene ble utvidet i 2007 til også å omfatte Romania og Bulgaria. 

 

Gjennom EØS – finansieringsordningene (EEA and Norway Grants) – bidrar EØS EFTA land med 

ca. 1.79 milliarder euro (Norges bidrag – 97%) til sosial og økonomisk utjevning i det utvidete 

EØS-området i den nye perioden 2009 – 2014. 

 

Universitetet i Agder har en mulighet til å samarbeide med fem medlemsland: Polen, Ungarn, 

Tsjekkia, Latvia og Estland innenfor bilaterale forskning. Alle innsatsområder som er fremmet 

innen forskningssamarbeid kan være relevant for UiA: samfunnsforskning og humaniora, miljø, 

helse, samt likestilling i Polen, Ungarn og Tsjekkia. 

 

Bidraget øremerket for forskningssamarbeid er ca. €100 millioner og det er forutsatt bilateralt 

forskningsprosjekter (2 eller 3 år prosjekter) og forskermobilitet (fram til 6 måneder). 

Financiering av forskningsprosjekter er forskjellig i de fem land. Utveksling av forskere er 

finansiert i 100% for alle land som inneholder denne mobiliteten. 

 

Denne rapporten gir en oversikt over muligheter for EØS-midlene, særlig på de norske – 

finansieringsordningene (Norway Grants) innen bilateralt forskningssamarbeid. Rapporten 

består av:  

 Et kort sammendrag av mulighetene i EØS midlene   

 Hvilke land er mest relevante for Universitetet i Agder (UiA) 

 Hvilke tematiske områder fremmes i de forskjellige land 

 Søknadsprosessen, finansieringsgrad og hvordan man søker partnere 

 Konklusjon på mulighetene i Norway Grants for Universitetet i Agder   

 

 

 

 

 

 

*Noen informasjon kan forandre seg, fordi ingen program er godkjent og implement.  
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Innledning og kort sammendrag av mulighetene i EØS-midlene. 
 

EØS-EFTA bidrag til sosial og økonomisk utjevning og samarbeid i Europa i perioden 2009-2014, 

vanligvis kjent som EØS-midlene (EEA and Norway Grants) har økt fra 1.3 til 1.79 milliarder euro 

i forhold til forrige periode (2004-2009).  

 

EØS – midlene består av: 

 EØS – finansieringsordninger (EEA Grants) som er øremerket for de 12 nye EU-

mottakerland pluss Portugal, Hellas og Spania. Det er 988.5 millioner euro for den nye 

perioden. 

 Den norske finansieringsordningen (Norway Grants) som er bare øremerket for de 12 

nyeste EU-landene. Det er 800 millioner euro for den 2009-2014 perioden. 

 

De prioriterte sektorer i det nye finansielle perspektivet blir følgene:1 

 

Innsatsområder EEA Grants: 

 Miljøvern og miljøforvaltning 

 Klimatiltak  

 Sivilt samfunn  

 Utvikling av menneskelige ressurser 

 Kulturarv  

 Forskning og høyere utdanning 

(Hellas - forskning, og Spania - bare 

utveksling innenfor forskning ) 

 
*Minst 30 prosent av midlene skal gjøres tilgjengelig for 
innsatsområdene miljø og klima  
Minst 10 prosent av midlene skal gjøres tilgjengelig for 
innsatsområdet sivilt samfunn 

Innsatsområder Norway Grants: 

 Karbonfangst og -lagring (CCS) 

 Grønn næringsutvikling  

 Forskning og høyere utdanning 

(Polen,   Ungarn, Tsjekkia, Latvia og 

Estland)  

 Utvikling av menneskelige ressurser 

 Justistiltak 

 Fond for anstendig arbeidsliv –

trepartssamarbeid 

*Minst 20 prosent av midlene skal gjøres tilgjengelig for 
innsatsområdet CCS  
En prosent av tildelingene i hvert land skal settes av til 
et fond for anstendig arbeidsliv – trepartssamarbeid 

  
Kilde: http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/Europa/EEA_Norwaygrants_sectors_2009_14.pdf  

 

Forskning er en av de mest prioriterte områdene både i EØS og Norske finansieringsordningen. 

Imidlertid fokuserer forskning i EEA Grants bare på forskningsbasert kunnskapsutvikling i 

mottakerlandene (små grants, og involvere små og mellomstore bedrifter SMB).2 I tillegg 

                                                             
1 Sammen er 32 innsatsområder. Se på vedlagt anneks 1. 
2 Forskning innenfor prioriterte sektorer, mer informasjon: http://www.eeagrants.org/id/2000.0  
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bestemte bare Hellas å prioritere forskningsprosjekter, og Spania bare mobilitet innen forskning 

når det gjelder EEA Grants. Det totale bidraget innen EEA Grants øremerket for forskning er 

veldig lite (ca. €5 til 6 millioner). Forskningsprogramet i Hellas fokuserer på kulturelt mangfold, 

økonomiske og kjønbasert ulikhet og spørsmål knyttet til sosial inkludering. 1-2% av total 

program beløpet (€ 2.9 millioner) blir øremerket for forskermobilitet og for å lette deres retur 

til sin hjemlige institusjon. 

 

Mens, Norway Grants fokserer på forskningssamarbeid mellom Norge og mottakerland, der er 

øremerket ca. €100 millioner til bilateralt forskningssamarbeid. 

Det er femten medlemsland som skal få bidrag gjennom EØS-midlene i 2009-2014 perioden (se 

på Figuren 1 som presenteres fordeling av EØS-midlene i 2009-2014). Fem av de nyeste land: 

Polen, Ungarn, Tsjekkia, Estland og Latvia, særlig prioriteres forskning innen Norway Grants. Det 

totale EØS-bidraget øremerket for et bilateralt forskningssamarbeid for alle landene er ca. 100 

millioner euro.  Derfor åpner det store muligheter for norske forskningsmiljøer i samarbeid med 

de europeiske landene innen EØS-midlene. Bidraget for bilateralt forskningssamarbeid gjelder 

avtale ”Memorandum of Understanding”  (MoU) - norsk finansieringsordninger (Norway Grants). 

Derfor skal bare ulike mottakerland søke norske partnere. 

 

Figur 1. Fordeling av EØS-midlene i 15 mottakerland. 

 

Kilde: EEA Grants: http://www.eeagrants.org/id/2305 og Norway Grants: http://www.eeagrants.org/id/2306  

32 % 

17 % 
9 % 

7 % 
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5 % 
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4 % 

4 % 
3 % 

3 % 3 % 1 % 0 % 0 % 

1. Polen 

2. Romania 

3. Ungarn 

4. Tsjekkia 

5. Bulgaria 

6. Litauen 

7. Slovakia 

8. Latvia 

9. Hellas 

10. Portugal 

11. Spania 

12. Estland 

13. Slovenia 

14. Kypros 

15. Malta 
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Blant mange ulike områder som er prioriteres innenfor FoU-samarbeid i 2009-2014, de mest 

populære er miljø, klima og helse. Tabellen 1 viser et beløp og hvilke innsatsområder blir 

fremmet innen bilateralt forskningssamarbeid i individuelle land i 2009-2014. 

 

Tabell 1. Innsatsområder og et beløp øremerket for FoU-samarbeid 2009-2014. 

Land Beløpet3 Innsatsområder 

Polen 

10-06-2011 

36.8 € millioner 

1/8 av totalrammen 

Miljø og klima, 

 helse,  

polar- og samfunnsvitenskapelig 

forskning. 

3 millioner euro øremerket for 

likestilling 

Ungarn 

12-10-2011 

24.1 € milioner Samfunnsforskning og humaniora 

Miljø og helse 

1 million for kjønnsrelatert forskning 

Tsjekkia 

17-06-2011 

12.5 € millioner 

1/5 av totalrammen 

Samfunnsforskning og humaniora 

Klima, miljø, helse 

Latvia 

29-04-2011 

4.5 € milioner Samfunnsforskning og humaniora 

Estland 

09-06-2011 

3 € millioner  Åpent (ikke begrenset) 

 

 

For å etablere et partnerskap mellom mottaker- og giverlandsforskningsenheter er det lurt å få 

et kontakt med de norske- og mottakermyndighetene.  Norsk forskningsrådet er en partner 

program for disse fem land innen bilateralt forskningssamarbeid. Også Senter for 

internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) samarbeider med Forskningsrådet i Estland og 

Latvia (i forhold til stipend). Tabellen 2 presenteres National Contact Points (NCPs) og  program 

operatører (PO) i individuelle mottakerland. 

                                                             
3 Forskningsrådet: 
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/EOSavtaler_om_forskning_med_fire_land/1253967075581  
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Tabell 2. National Contact Points (NCP) og  program operatører (PO). 

Land NCP Program operatør 

Polen Ministry of Regional Development 

http://www.mrr.gov.pl/english/Stro

ny/main_mrr_eng.aspx  

The National Center for Research 

and Development 

http://en.ncbir.pl/ 

Ungarn Ministry of National Development - 

National Development Agency 

http://www.nda.org.za/  

National Innovation Office 

http://www.nih.gov.hu/english 

 

Tsjekkia Ministry of Finance of the Czech 

Republic 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/

mfcr/xsl/en.html  

Ministry of Education, Youth and 

Sports 

http://www.msmt.cz/ministry 

Latvia Ministry of Finance of the Republic of 

Latvia http://www.fm.gov.lv/?eng/  

Ministry of Education and Science 

http://izm.izm.gov.lv/58.html  

Estland The Structural and Foreign 
Assistance Department of the 
Ministry of Finance of the Republic of 
Estonia 
http://www.fin.ee/?lang=en  

Estonian Ministry of Education and 

Research http://www.hm.ee/?1   

 

Hva er EØS-midlene og hvilke land er mest relevante for Universitetet 

i Agder. 
 

EØS - utvidelsesavtalen forplikter Norge og andre EFTA-land (Island og Liechtenstein) til å bidra 

de tolv nye EUs medlemsland i Sentral- og Sør-Europa, samt Hellas, Portugal og Spania.  

 

Målsetningen av det bidraget er å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i det EØS-

området. I tillegg bidrar EØS-midlene til å øke et bilateralt samarbeid mellom Norge og 

mottakerlandene. 

Midlene går til miljø og klimatiltak, helse, kulturarv, forskning, trening og utveksling, sivilt 

samfunn, regionalt og grensekryssende samarbeid.4 

 

                                                             
4 I forhold til Menneskelig og sosial utviklingsområdet kan likestilling relevant for Universitetet i Agder. Se på vedlagt 
anneks 2. 
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EØS-midlene er en samlebetegnelse for de to finansieringsordningene: EØS (EEA Grants) og 

norske (Norway Grants). De sistnevnte også inkluderer de norske bilaterale 

samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania. 

 

I forhold til det siste perioden er forskning særlig prioriteres i 2009-2014. Kun fem land: Polen, 

Ungarn, Tsjekkia, Estland og Latvia bestemte å prioritere forskning i den nye perioden og 

totalbeløpet øremerket for FoU - samarbeid er ca. 100 millioner euro for alle land. Figuren 2 

presenteres fordeling av forskningsmidlene for fem mottakerland innenfor Norway Grants. 

 

Figur 2. De mest relevante landene for bilateralt forskningssamarbeid. 

 

Hvilke tematiske områder fremmes i de forskjellige land. 
 

Den nye 2009-2014 perioden fremmes 32 innsatsområder5 innen EØS- midlene. Disse deler på 

EØS-finansieringsordninger (EEA Grants, 19 områder) og norske finansieringsordninger 

(Norway Grants, 13 områder). Bilateralt forskningssamarbeid er innenfor Norway Grants.  

 

Bilateralt forskningssamarbeid mellom Norge og mottakerland begynte i forrige perioden. På 

grunn av et godt bilateralt samarbeid, individuelle land bestemte å fortsette og utvide det.  

I den nye perioden skal bilateralt samarbeid innen Norway Grants foregår mellom to land: Norge 

og en mottakerland og de skal fremme følgende områder: 

 Samarbeid mellom Polen og Norge blir gjennom et polsk - norsk forskningsfond 

(PNF). Det er en internasjonalavtale om felles forskningsfond som ble inngått 

våren 2005. Forskningsfondet ledes av et styre med tre polske og tre norske 

medlemmer, og skal ha polsk leder og norsk nestleder. Fondets hovedmål er å styrke 

                                                             
5 Se på vedlagt anneks 1. 

45 % 

30 % 

15 % 

6 % 4 % 

Fordeling av forskningsmidlene 

1. Polen 37 millioner € 

2. Ungarn 24,1 millioner € 

3. Tsjekkia 12,5 millioner € 

4. Latvia 4,5 millioner € 

5. Estland 3,5 millioner € 
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forskningssamarbeidet mellom Norge og Polen. Det er krevet at alle prosjekter skal ha 

både norske og polske deltakere. Det må være polsk prosjektkoordinator og søker til 

fondet, og minst en norsk partner i alle prosjektene. Søknadene skal være på engelsk, 

som også vil være kommunikasjonsspråket i fondet. De norske prosjektkostnadene 

dekkes av støtteordningen. De aktuelle områder i den nye perioden er: miljø og klima, 

helse, polar- og samfunnsvitenskapelig forskning. Tre millioner euro er øremerket for 

likestilling. 

 

 Ungarn og Norge skal fokusere på følgene områder: samfunnsforskning og humaniora, 

miljø og helse. En million er øremerket for kjønnsrelatert forskning. 

 

 Tsjekkia og Norge skal samarbeide innen samfunnsforskning og humaniora og miljø, 

klima og helse. 

 

 Latvia og Norge skal fokusere på samfunnsforskning og humaniora. 

 

 Samarbeid mellom Estland  og Norge gjelder et åpent område. 

Søknadsprosess og hvordan en finner partnere. 
 

Utlysningen 

EØS-prosjekter kan tildeles støtte til 30. april 2014 og skal gjennomføres fram til 2016. Første 

utlysninger for forskjellige land skal komme i 2012 år. Fra publisering av utlysning vil der 

normalt være 2 måneder6  til frist for innlevering av søknad. Det skal bli imidlertid publisert 

informasjon før om at en utlysning skal komme. I tillegg må program operatør sende 

informasjon om planlegging utlysningen to uker før til NCP og Financial Mechanism Office. 

Utlysninger skal bli offentliggjort individuelt for hvert fagområde. Alle utlysningen skal bli 

publisert på EØS grants hjemmeside: http://www.eeagrants.org/,  samt på program operatører 

hjemmeside. 

Polen – første/andre delen av 2012 og den annen utlysningen i 2013 (sammen ca. 50 prosjekter 

skal få støtte), tre år for et prosjekt. 

Ungarn – først utlysning bør komme i Februar 2012, men veldig usikkert. 

                                                             
6 Informasjon fra polsk, latvisk og estisk program operatør eller http://www.eeagrants.org/asset/3586/1/3586_1.pdf 
s. 3. 

Side 13

http://www.eeagrants.org/
http://www.eeagrants.org/asset/3586/1/3586_1.pdf


   
 
 

9 
 

Tsjekkia - skal bli ferdig med forslager til programmer i Februar 2012 og utlysninger skal 

komme i sommeren/høsten 2012 og i 2013, to og tre år prosjekter. 

Latvia - forslagsfristen er 29. desember 2011. Første utlysningen skal komme 3 eller 4 delen av 

2012. To åpent utlysninger 2013 od 2014. 

Estland – først utlysning i september/oktober 2012 og neste i april 2013, tre år for et prosjekt. 

Partnerskap 

Det er aktører i de 15 mottakerlandene som kan søke om støtte til utviklingsprosjekter gjennom 

EØS-midlene (EEA and Norway Grants), og som er ansvarlig for å gjennomføre prosjektene. Blant 

disse er statlige, regionale og lokale myndigheter, offentlige institusjoner og organisasjoner, og 

privat næringsliv. Alle prosjekter som støttes må følges EUs regelverk for offentlige anskaffelser 

og statsstøtte. 

Norske aktører kan bli involvert gjennom ulike former 7  for prosjektsamarbeid. Avtalen 

vektlegger muligheten for utvikling av partnerskap mellom aktører i mottakerlandene og 

giverlandene. Det er gode muligheter for samarbeid med kompetente, norske fagmiljøer 

innenfor noen av innsatsområdene. Det legges opp til en tett dialog med norske fagmyndigheter 

i utformingen av programmene i mottakerlandene, for å sikre at innsatsen rettes mot områder 

hvor Norge kan gjøre en forskjell og som er i tråd med norske interesser. 

 

 Kontakt  

Norske aktører som ønsker å samarbeide gjennom EØS-prosjekter kan finnes partnere i de fem 

nevnte land gjennom: kontakt med program operatører i mottakerland eller NCP, de norske 

ambassade, eller norske myndighetene (bl. a. Forskningsrådet).  De som samarbeidet i den siste 

perioden kan bruke også tidligere kontakter. 

 Polen: 

 Program operatør NCBiR (forskninginstitutt), kontakt: Piotr Pryciński 

p.prycinski@ncbir.pl  

 Ministry of Regional Development, kontakt:  Urszula Demidziuk 

Urszula.Demidziuk@mrr.gov.pl  

 Ministry of Science and Higher Education: Maria Jolanta Stypułkowska-

Weremijewicz, kontakt: Maria.Stypulkowska-Weremijewicz@mnisw.gov.pl 

 

 Ungarn:  

 Den norske ambassade i Budapest, kontakt: Tamas.Polgar@mfa.no ;   

                                                             
7 En kan bruke kontakter fra forrige perioden, andre type programmer ( for. eks. FP7) eller sine egne kontakter; 
kontakt med program operatører eller norske program partner. 
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 National Development Agency, kontakt: nfu@nfu.gov.hu  

 Szent Istvan University, kontakt: Posta.Katalin@mkk.szie.hu.  

 

 Tsjekkia:  

 VUSTE ENVIS Ltd. Er en privat virksomhet som organiserer Europeisk Utdanning 

og Training Programer akkreditert av tsjekkiske utdanningsdepartement som et 

yrkesopplæring senter, kontakt: info@vuste-envis.cz (Fra Søren) 

 Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic Dpt. of International 

Cooperation in Research and Development, kontakt: Fryčová Jiřina, 

Jirina.Frycova@msmt.cz  

 National Agency for European Educational Programmes, kontakt: Kamila 

Abramcukova Abramcukova@dzs.cz eller Lenka Henebergova, 

lenka.henebergova@naep.cz  

 

 Latvia: 

 Ministry of Finance - Republic of Latvia, EU Funds Monitoring Department, kontakt: 

Vajevska Inga, Inga.Vajevska@fm.gov.lv Inga Vajevska blir en kontakt person når 

det gjelder samarbeid innen prosjekter. 

 

 Estland 

 Ministry of Education and Research, kontakt: Hella Suvi, Hella.Suvi@hm.ee  

 Estonian Science Foundation, kontakt: Meelis Sirendi (meelis.sirendi@etf.ee) eller 

Iige Maalmann (iige.maalmann@etf.ee) 

 

Søknadsprosessen 

Bilateralt forskningssamarbeid mellom mottakerland og norsk partnere er krevet. Bare 

mottakerland kan søke på fondet. Et bilateralt partnerskap er obligatorisk når det gjelder 

forskning. En søker må samarbeide med minst en partner høyere utdanning eller forskning 

institusjon i giverlandet (Norge). 

 

Midlene fra forskningsfond kan gjelde: 

 Grunnleggende organisatoriske enheter for høyere utdanning  

 Forskningsinstitutt 

 Enhetene med status på forskning og utvikling enhet 
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Engelsk er et kontakt språk mellom partnere, også når det gjelder søknadsprosessen. Søknad 

bør fylle ut med fokus på Application Form User Guid og bør leverte begge via elektroniske 

forslag system og som hardt kopi (vanligvis 1 original og 2 kopier – det var som i det siste 

perioden). Program operatør har et ansvar for å kunngjøre utlysninger.  

 

Partnerskapet bør være etablert før utlysninger kommer, fordi søkeren har bare 2 måneder 

for å søke på fondet fram til utlysningen er annonsert. 8  

Beskrivelse av prosjekttyper og finansieringsgrad. 
 

Prosjekttyper 

I 2009-2014 perioden er det forutsatt  å etablere bilaterale prosjekter i alle land, samt mobilitet 

– utveksling av PhD studenter/forskere. Det kan være to eller tre år prosjekter, men det 

avhengig av mottakerland. Alle prosjekttyper skal gjelde avtalt innsatsområder 

(enkeltprosjekter).  

Et bilateralt prosjekt er et prosjekt mellom en mottakerland og Norge. I et bilateralt prosjekt 

kan delta en eller flere enheter fra begge sider. 

Mobilitet handler om muligheten et individ har til å gå bort for å  få studere eller gjøre forskning 

i et annet land. Det er forutsatt: utveksling av PhD studenter og seminar. 

 

Polen 

 Bilaterale prosjekter (€150 000 til €1 million; ca. 3 år prosjekter). 

 Mobilitet: felles utveksling av PhD studenter/forskere (fram til 6 måneder) – helhet blir 

finansiert 

 De planlegger to inntak av prosjekter: 2012 og 2013 år. Sammen ca. 50 prosjekter 

Ungarn 

 Ikke bestemt ennå. 

Tsjekkia 

 Bilaterale prosjekter (2 og 3 år prosjekter) 

 Mobilitetet: 

 Felles utveksling av PhD studenter/forskere 

 De planlegger to inntak av prosjekter: sommer/høst 2012 og 2013. 

Estland 

 Bilaterale prosjekter (€50 000 til € 160 000; 3 år prosjekter) 

                                                             
8 Informasjon fra Polen, Estland (samtale), og Latvia (e-post) 
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 Mobilitetet: 

 Felles utveksling av PhD studenter/forskere (fram til 6 måneder) 

 Seminarer 

 De planlegger to inntak av prosjekter: september/oktober 2012 og april 2013 

Latvia 

 Bilaterale prosjekter (€30 000 til €60 000) 

 De planlegger to inntak av prosjekter: 2013 og 2014 

 Andre prosjekttyper er diskutert med norske side 

 

Finansieringsgrad 

Program operatøren skal være ansvarlig for den økonomiske styringen av programmet i 

samsvar med forskriften og de relevante land (MoU). 9  Tabellen 3 viser planlegging 

finansieringsgrad innenfor mobiltet og Tabellen 4 presenteres finansiering for bilaterale 

prosjekter. 

 

Tabell 3. Finansieringsgrad - forskermobilitet 2009-2014. 

Land Tema Finansieringsgrad 

Polen  Miljø og klima, 

 helse,  

 polar- og 

samfunnsvitenskapelig 

forskning. 

 3 millioner euro øremerkt 
for likestilling 

 Utveksling av PhD studenter/forskere: 
100% finansiert fram til 6 måneder 

Ungarn  Samfunnsforskning og 

humaniora 

 Miljø og helse 

 1 million for kjønnsrelatert 
forskning 

 Ikke bestemt ennå 

Tsjekkia  Samfunnsforskning og 

humaniora 

 Klima, miljø, helse 

 Utveksling av PhD studenter/forskere: 
100% finansiert fram til 6 måneder 

Latvia  Samfunnsforskning og 
humaniora 

 Under diskusjon med norske side 

Estland  Åpent  Utveksling av PhD studenter/forskere: 
100% finansiert fram til 6 måneder 
 

 Seminarer 

                                                             
9 Mer informasjon om finansieringsgrad - se på vedlagt anneks 3. 
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Tabell 4. Finansiering – bilaterale forskningsprosjekter 2009-2014. 

Land Tema Financiering 

Polen  Miljø og klima, 

 helse,  

 polar- og 

samfunnsvitenskapelig 

forskning. 

 3 millioner euro øremerket 
for likestilling 

 Sammen ca. € 40 millioner for 
forskningssamarbeid 
 

 Minimum grant € 150 000, maksimum 
grant 1 million € 
 
 

 Små grant maks € 50 000  for et prosjekt 

Ungarn  Samfunnsforskning og 

humaniora 

 Miljø og helse 

 1 million for kjønnsrelatert 
forskning 

 Sammen ca. €25 millioner  for 
forskningssamarbeid 
 

Har 8 måneder for å etablere programmer 

Tsjekkia  Samfunnsforskning og 

humaniora 

 Klima, miljø, helse 

 Sammen ca. €13 millioner  for 
forskningssamarbeid 
 

Skal bli ferdig med programmer i Februar 2012 

Latvia  Samfunnsforskning og 
humaniora 

 Sammen ca. € 4.5 millioner  for 
forskningssamarbeid 
 

 Minimum grant € 30 000, maksimum 
grant € 60 000  
 
 

 Bevilging sats 90% og 10% 
samfinansiering av den endelige mottaker 

Estland  Åpent  Sammen € 3 millioner for 
forskningssamarbeid 
 

 Minimum grant € 50 000, maksimum 
grant € 160 000 
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Konklusjon av mulighetene i Norway Grants for Universitetet i Agder. 

 

 Når det gjelder EØS-midlene i løpet av 2009-2014 perioden har Universitetet i Agder en 

mulighet å samarbeide land innenfor bilaterale forskning med fem: Polen, Ungarn, 

Tsjekkia, Latvia og Estland. 

 

 Alle innsatsområder som er fremmet innen forskningssamarbeid kan være relevant for 

UiA: samfunnsforskning og humaniora, miljø, helse, samt likestilling i Polen, Ungarn og 

Tsjekkia. 

 

 Bidraget øremerket for forskningssamarbeid er ca. €100 millioner og det er forutsatt 

bilateralt prosjekter (2 eller 3 år prosjekter) og mobilitet (fram til 6 måneder). 

Financiering av prosjekter er forskjellig i de fem land. Utvekslingen av PhD 

studenter/forskere er finansiert i 100% for alle land som inneholder mobilitet. 

 

 Første utlysningen skal komme i 2012, og de andre i 2013. Fra publisering av utlysning 

vil der normalt være 2 måneder til frist for innlevering av søknad. Utlysningen blir 

publisert på program hjemmeside til hver operatøren og EEA and Norway Grants 

hjemmeside: http://www.eeagrants.org/ . 

 

 Derfor er det lurt å etablere partnerskap så fort som mulig. UiA kan bruke ulike former: 

tidligere partnere, eller kan be Forskningsrådet (eller andre myndighetene), og program 

operatører i mottakerland for å hjelpe å finne partnere. 

 

 Bare aktører i mottakerland kan søke om støtte til samarbeidsprosjekter, norske 

partnere kan bli involvert. En søker må samarbeide med minst en  norsk partner. 
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Anneks 1. Program- og  innsatsområder i EEA and Norway Grants.  

EEA Grants – program- og innsatsområder 

Program- og instatsområder Norske program partner Beløpet/Mottakerland 

E
N
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N
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A
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E
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E
N
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1. Integrated Marine and Inland Water 
Management 

Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif): www.klif.no   
E-post: postmottak@klif.no 

BG, EE, LT 

 

2. Biodiversity and Ecosystem Services 
 

 DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING: 
http://www.dirnat.no/   
E-post: postmottak@dirnat.no 

BG, CZ, LT, PL, SI 

 

 
3. Environmental Monitoring and Integrated     
Planning and Control 
 

DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING: 
http://www.dirnat.no/   
E-post: postmottak@dirnat.no 

CZ, PL, SI 

4. Reduction of Hazardous Substances  
 

CY, EL, PT, RO, ES 

*¼ av totalt EØS-fondet er øremerket for miljø 

og klima endringer ca. 450 millioner € 

C
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E
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E

R
G

Y
 

         

5. Energy Efficiency 
6. Renewable Energy 
 
 

5 og 6. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): 
http://www.nve.no/no/ ;  
E-post: nve@nve.no  

BG, HU, PL 

BG, HU, MT, PL 

7. Adaptation to Climate Change 
 
 

7. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: 
http://www.dsb.no/  
E-post: postmottak@dsb.no ,  

CZ, HU, LV, MT, RO 

8. Maritime Sector 
 
 
 

8. Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif): www.klif.no  
E-post: postmottak@klif.no 
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9. Environmental and Climate Change- related 
Research and Technology 

9. Klima- og  
forureiningsdirektoratet (Klif): www.klif.no  
E-post: postmottak@klif.no -  
Innovasjon Norge: http://www.innovasjonnorge.no/Contact-
us/   
E-post: post@innovationnorway.no  

CY, EL, PT, RO, ES 

C
IV

IL
 

S
O

C
IE

T
Y

 
  

10. Funds for Non-Governmental 
Organizations 

 Alle 15 

*ca. 10% av EEA Grants 
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11. Children and Youth at Risk 
12. Local and Regional Initiatives to Reduce 
National Inequalities and to Promote Social 
Inclusion 

11 og 12. Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon: http://www.ks.no/  
E-post:ks@ks.no;  

 

BG, CZ, EE, HU, LT 

CZ, PL, SK 

 

13. Public Health Initiatives 
 

13.Helsedirectoratet: http://www.helsedirektoratet.no/ BG, PL 

14. Mainstreaming Gender Equality 
and Promoting Work-Life Balance 
 

14. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO): 
http://www.ldo.no/,  
E-post: post@LDO.no       

 

*ca. 50 millioner € for kjønnrelatert saker  

15. Institutional Framework in the Asylum and 
Migration Sector 

15. Utlendingsdirektoratet (UDI): http://www.udi.no/ 
E-post: udi@udi.no  

EL 

*ca. 10% av EEA Grants for Roma folk 
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T
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C
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R
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G
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16. Conservation and Revitalization of Cultural 
and Natural Heritage 
17. Promotion of Diversity in Culture and Arts 
within European Cultural Heritage 

16 og 17.  Norsk Kulturråd 
http://www.norskkulturrad.no/kontakt-oss/   
Riksantikvaren http://www.riksantikvaren.no/  
E-post: postmottak@ra.no 
 

BG, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI 
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18. Research within Priority Sectors 
 
 

18. Norges forskningsråd 
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033  
E-post: post@forskningsradet.no 

EL, ES (bare utveksling) 

 

19. Scholarships 19. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 
http://www.siu.no/  
E-post: siu@siu.no;  

BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, SK, SI 

 

 

Norway Grants – program- og innsatsområder 

Program og innsatsområder Program partner Beløpet/Mottakerland 
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20. Carbon Capture and Storage (CCS) 20. Gassnova http://www.gassnova.no/ CZ, PL 

*137 millioner €  
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N
 

 

21. Green Industry Innovation 21. Innovasjon Norge: 
http://www.innovasjonnorge.no/Contact-us/   
E-post: post@innovationnorway.no  

BG, EE, HU, LV, LT, SK 
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 20. Global Fund for Decent Work and Tripartite 

Dialogue 

2. Innovasjon Norge: http://www.innovasjonnorge.no/Contact-
us/   
E-post: post@innovationnorway.no  

Alle 12 

*Utlysningen har kommet i november 2011. 
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23. Bilateral Research Cooperation 
 

 

23. Norges forskningsråd: 
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033  
E-post: post@forskningsradet.no 

CZ, EE, HU, LV, PL 

*ca. 100 millioner € 

24.Bilateral Scholarship Programme 24. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU): 
http://www.siu.no/  
E-post: siu@siu.no 

CZ, EE, LV, PL, SI 
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25. Capacity-building and Institutional 
Cooperation between Beneficiary State and 
Norwegian Public Institutions, Local and 
Regional Authorities 

25. ? 

 
 
 
 

BG, CZ, HU, LV, LT, MT 

26. Cross-border Cooperation 
 
 

26. The Norwegian Police Directorate og 
Council of Europe 

SK 

27. Public Health Initiatives 
 

27. Folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/eway/?pid=233  BG, CZ, EE, HU, LT, PL, SI 
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28. Mainstreaming Gender Equality and 
Promoting Work-Life Balance 

28. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO): 
http://www.ldo.no/,  
E-post: post@LDO.no       
 

CZ, EE, SI 

*Mainstreaming gender equality and promoting 
work life balance will be important objectives in 
several countries, such as in the Czech Republic 
where the programme ‘Let’s give (wo)men a 
chance’ will strengthen the capacity of gender-
equality organizations and networks, raise 
awareness and promote research into gender 
issues. 
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29. Domestic and Gender-based Violence 29. Council of Europe 

The Norwegian Police Directorate 

Helsedirectoratet: http://www.helsedirektoratet.no/ 

The Secretariat of Shelter Movement 

 

BG, CZ, EE, PL, SK 

30. Schengen Cooperation and Combating 
Cross-border and Organized Crime, including 
Trafficking and Itinerant Criminal Groups 

30. The Norwegian Police Directorate og 
Council of Europe 

 
 

BG, CZ, LT, PL 

31. Judicial Capacity-building and Cooperation 
 
 
 

31. Kommunesektorens interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon: http://www.ks.no/  
E-post: ks@ks.no;  

 

BG, CZ, LT, PL 

 

 

32. Correctional Services, including 
Non-custodial Sanctions 

32. Council of Europe BG, CZ, LV, LT, MT, PL 

*Mer informasjon om programsområder se på: http://www.eeagrants.org/id/1941.0 eller http://www.eeagrants.org/asset/3592/1/3592_1.pdf  
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Likestilling 

Norway Grants 

Programområdet Innsatsområdet Norsk  program partner Land 
Beløpet  

(€ millioner) 
Program operator i mottakerland 

Forskning Bilateralt forskningssamarbeid Norges Forskningsrådet 

Polen 3  The National Center for Research and Development 

Ungarn  1  National Innovation Office 

Estland (åpent) 

- 

Estonian Ministry of Education and Research 

Menneskelig og sosial 

utvikling 

Mainstreaming Gender Equality and 

Promoting Work-Life Balance 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

(LDO) 

Tsjekkia 3.52  National Focal Point – Ministry of Finance 

Estland 2 Ministry of Social Affairs 

Slovenia 
1.44  Government Office for Local Self‐government and 

Regional Policy 

Justis- og 

innenrikssaker 
Domestic and Gender-based Violence 

Council of Europe, 

The Norwegian Police Directorate, 

Helsedirectoratet, 

The Secretariat of Shelter Movement 

Bulgaria 2  Ministry of Interior 

Tsjekkia 

 (research on 

gender issues) 

3.52  

---- 

Estland 

(research on 

gender issues) 

2 

Ministry of Social Affairs 

Polen 3 Ministry of Labour and Social Policy 

Slovakia 
Skal bli ferdig med 
programsforslag i 

Apr.’ 12 

7 

The National Focal Point – Office of the Government 

 sammen 
28,48  

Memorandum of understanding 

Lituaen – april 2011 

Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Polen – juni 2011 

Slovakia – august 2011 

Ungarn, Slovenia, Spain – november 2011 

Anneks 2. Mulighetene innen likestilling området (EEA & Norway Grants) 
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EEA Grants 

 

 

Programområdet Innsatsområdet Norsk  program partner Land 
Beløpet 

(€ millioner) 
Program operator i mottakerland 

Menneskelig og sosial 

utvikling 

 

Mainstreaming Gender Equality 

and Promoting Work-Life Balance 

Likestillings- og 

diskrimineringsombudet (LDO) 

Spania 10.2 
State Secretariat for Equality (Ministry of Health, Social 

Policy and Equality) 

Portugal -- MoU skal bli undertegn i januar/februar 2012 

Children and Youth at Risk 
Kommunesektorens interesse- og 

arbeidsgiverorganisasjon 

Bulgaria €7.86 Ministry of Education, Youth and Sciences 

Tsjekkia 4.3 National Focal Point – Ministry of Finance 

Estland 6.5 Estonian Ministry of Education and Research, in cooperation 
with the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Justice 

Ungarn 11.2 
Managing Authority for Human Resources Programmes of 

the National Development Agency 

Litauen 6.3 Ministry of Social Security and Labour of the Republic of 
Lithuania 

Local and Regional Initiatives to 

Reduce National Inequalities and 

to Promote Social Inclusion 

Kommunesektorens interesse- og 

arbeidsgiverorganisasjon 

Tsjekkia 1.24 National Focal Point – Ministry of Finance 

Polen 9.5 Ministry of Regional Development 

Slovakia 1 National Focal Point – Office of the Government 

 sammen 58,01 
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Anneks 3. Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2009-

201410 

 

 

Funds for bilateral relations *(article 7.7) 

1. The following categories of expenditure are eligible for funds referred to in Article 3.5 and 

paragraph 1 of Article 3.6:  

(a) fees and travel costs for participation in conferences, seminars, courses, meetings and 

workshops;  

(b) travel costs for study trips;  

(c) travel and salary costs for visits by experts;  

(d) costs related to feasibility studies and preparation of financial and economic analysis;  

(e) costs of conferences, seminars, courses, meetings and workshops;  

(f) purchase of data necessary for the preparation of the application; and  

(g) external consultancy fees.  

2. Travel costs according to paragraph 1 include subsistence allowance in accordance with 

paragraph 1(b) of Article 7.3.  

3. The categories of expenditure referred to in paragraphs 1(a) to (c) are eligible for funds 

referred to in paragraph 3 of Article 3.6. 

 

Scholarships and mobility programmes *(article 7.8) 

1. Grants to natural persons from a scholarship programme or from the scholarship component 

under any programme, may be calculated as a lump sum. Eligible items are:  

(a) monthly stipend;  

(b) allocation for study material;  

(c) travel costs, insurance and conference fees; and  

(d) tuition fees. *(czesne) 

 

2. The Programme Operator responsible for a scholarship programme or a scholarship 

component within any programme shall specify any unit amounts in the programme proposal. 

The determination of the amounts shall take into account the reasonable costs in the area of the 

host institution. 

 

                                                             
10 Regulation finnes på: http://www.eeagrants.org/asset/4057/1/4057_1.pdf  
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Partnership may take the form of donor partnership programmes and/or donor partnership 

projects. In addition, within all programmes funds shall be set aside for networking and 

exchange of knowledge and/or for the establishment and development of partnerships and the 

preparation of applications for donor partnership projects. 

 

Eligible direct expenditures in a project *(article 7.3) 

1. The eligible direct expenditures for a project are those expenditures which are identified by 

the Project Promoter and/or the project partner, in accordance with their accounting principles 

and usual internal rules, as specific expenditures directly linked to the implementation of the 

project and which can  therefore be booked to it directly. In particular, the following direct 

expenditures are eligible provided that they satisfy the criteria set outin Article 7.2: 

(a) the cost of staff assigned to the project, comprising actual salaries plus social security 

charges and other statutory costs included in the remuneration, provided that this corresponds 

to the Project Promoter’s and project partner’s usual policy on remuneration. The 

corresponding salary costs of staff of national administrations are eligible to the extent that they 

relate to the cost of activities which the relevant public authority would not carry out if the 

project concerned were not undertaken; 

(b) travel and subsistence allowances for staff  taking part in the project, provided that they 

are in line with the Project Promoter’s and project partner’s usual practices on travel costs and 

do not exceed the relevant national scales; 

(c) cost of new or second hand equipment, provided that it is depreciated in accordance with 

generally accepted accounting principles applicable to the Project Promoter and generally 

accepted for items of the same kind. Only the portion of the depreciation corresponding to the 

duration of the project and the rate of actual use for the purposes of the project may be taken 

into account by the Programme Operator, except where the nature and/or the context of its use 

justifies different treatment by the Programme Operator. The application of such exceptions 

shall be regulated in the programme agreement and shall comply with the applicable rules on 

state aid; 

(d) purchase of land and real estate under the conditions set in Article 7.5; 

(e) costs of consumables and supplies, provided that they are identifiable and assigned to the 

project; 

(f) costs entailed by other contracts awarded by a Project Promoter for the purposes of 

carrying out the project, provided that the awarding complies with the applicable rules on public 

procurement and this Regulation; and 
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(g) costs arising directly from requirements imposed by the project contract for each project 

(e.g. dissemination of information, specific evaluation of the action, audits, translations, 

reproduction), including the costs of any financial services (especially the cost of financial 

guarantees). 

2. In exceptional and duly justified cases, the Programme Operator may in its programme 

proposal suggest additional expenditures to be eligible or exclude certain expenditure listed in 

paragraph 1. Such deviations, if approved by the NMFA, shall be explicitly stipulated in the 

programme agreement. 

 

Proof of expenditure *(7.13) 

Costs incurred by Programme Operators, Project Promoters and project partners shall be 

supported by receipted invoices, or alternatively by accounting documents of equivalent 

probative value. 

 

 

Regulation on the implementation of the EEA and Norwegian Financial Mechanisms 

2009‐14 Annex 12 – Rules for the establishment and implementation of donor partnership 

programmes falling under the Programme Areas “Research within Priority sectors” and 

“Bilateral Research Cooperation”: 

 http://www.eeagrants.org/asset/3667/1/3667_1.pdf  
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Orienteringssak: Charter and Code 

 

 

1. Hva er Charter and Code? 

Charter og Code er Europakommisjonens anbefalinger om ansvar og forpliktelser for forskere, 

arbeidsgivere og finansiører med henhold til rekruttering, arbeidsvilkår og karriereplanlegging - 

herunder forskermobilitet. Oppfølgingsansvaret ligger hos arbeidsgiver – altså den 

forskningsutførende institusjonen, i dette tilfellet UiA. Attraktive arbeidsvilkår og 

karrieremuligheter er viktig for å rekruttere og beholde gode forskere i et globalt arbeidsmarked. 

Institusjoner som implementerer C/C tildeles EUs logo "HR excellence in research", som 

signaliserer at institusjonen stimulerer til attraktive arbeidsvilkår. Over 1000 

forskningsinstitusjoner og -finansiører i Europa har sluttet seg til C/C. Charter og Code er et 

sentralt virkemiddel for å realisere ”Better Careers and More Mobility – a European Partnership for 

Researchers”, som er ett av fem satsingsområder for å øke forskerrekrutteringen og realisere et 

attraktivt European Research Area (ERA).  Dette er nødvendig for å gi kunnskapsgrunnlag for et 

konkurransedyktig næringsliv i høykost Europa.  

 

I 2009 ble det i SFU-sak 20/09 orientert om Charter and Code og der ble gitt grønt lys for å 

fortsette planleggingen av UiAs tilslutning til C/C. I 2011 ble der nedsatt en arbeidsgruppe som 

skulle følge saken opp på oppfordring av rektor og det ble i juni sendt brev til Europakommisjonen 

om tilslutning til C/C. Vi står nå overfor neste kommunikasjon med Europakommisjonen da 

internanalysen er ferdiggjort og utarbeidelsen av handlingsplanen er tett på ferdigstillelse.  

2. Utfordringer ved UiA: analyse og oppsummering: 
 

I løpet av høst og vinter 2011-12 har arbeidsgruppen konsentrert seg om å avdekke utfordringer 

UiA har i forhold til de 40 anbefalte prinsippene i The European Charter for Researchers and The 

Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Arbeidsgruppen har selv kartlagt eksisterende 

regelverk og praksis ved UiA; utfordringene er søkt avdekket ved dialogmøter med representanter 

for de forskjellige fakultetene og fagforeningene der prinsippene er systematisk gjennomgått. Som 

man kunne forvente med et så omfattende sett av prinsipper har det vist seg at det er til dels store 

variasjoner i forhold til hvilke utfordringer UiA står overfor. Er flertall av prinsippene ligger allerede 
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til grunn for universitetets ulike regelverk, men innenfor denne gruppen er det igjen noe variasjon 

med hensyn til i hvilken grad prinsippene kommer til uttrykk i etablert praksis. Et mindretall av 

prinsippene utgjør i dag utfordringer som krever tilsvar i form av nye tiltak/handlingsplaner. I 

kommisjonens charter and code – dokument er de 40 prinsippene ikke gruppert ut over 

inndelingen i charter og code. Vi har i vårt arbeid valgt å følge Høyskolen i Oslo og Akershus ved å 

dele prinsippene inn i 4 grupper: 1) etiske og faglige forhold, 2) rekruttering, 3) arbeidsvilkår, 

4)forskerutdanning og karriereutvikling. I gjennomgangen nedenfor har prinsippene samme 

rekkefølge/nummer som i Charter and Code dokumentet.  

 Innenfor gruppe 1, Etiske og faglige forhold (prinsippene 1-11), er det tre prinsipper der prosessen 

har avdekket behov for ytterligere oppfølging: Friheten til å forske (1) begrenses av 

budsjettmessige årsaker. Det er derfor viktig at forskerne har innsikt i og tiltro til 

budsjettfordelingsprosessen, noe som i dag vanskeliggjøres av at det ulik praksis ved UiAs 

fakulteter (kanskje et diskusjonspunkt for SFU??). Ansvarlighet (6) har mye med kompetanse 

å gjøre; god økonomistyring av prosjekter henger sammen med kompetanse i prosjektledelse og 

det er behov for å kunne tilby opplæring i prosjektledelse til faglig ansatte ved UiA.  

For å håndtere data på en ansvarlig måte og i tråd med god forskningspraksis(7) er det helt 

nødvendig å kjenne regelverket for oppbevaring av (sensitive) data. Vi vet i dag for lite om hvordan 

data faktisk håndteres av forskere ved UiA. For at forskere skal kunne Formidle og utnytte sine 

resultater (8) er det behov for revisjon av intern praksis og etablering av støttefunksjoner for 

kommersialisering av resultater og ideer. 

I gruppe 2, Rekruttering,( prinsippene 12 til 21), er det for UiA som for andre institusjoner for 

høyere utdanning en utfordring å effektivisere rekrutteringsprosessen og Utvelgelse (14) er 

tidkrevende. Postdoktorstillinger (21) er en kategori av midlertidige stillinger der det er behov for 

avklaring i forhold til bl.a varighet og målgruppe. 

Innenfor  gruppe 3, Arbeidsbetingelser,(prinsippene 22-35) finner vi at det ved UiA er tradisjonelle 

utfordringer knyttet til Kjønnsbalanse (27) i vitenskapelige toppstillinger og også for 

undervisnings- og forskerstillinger generelt  på enkelte fagområder. UiA har også enkelte 

studieprogram som er kjennetegnet av stor kjønnsmessig skjevhet i studentgruppen. Når det 

gjelder Karriereutvikling (28) for Ph.d kandidater er situasjonen at mens det har vært mye fokus 

på den tradisjonelle faglige veiledningen, har det vært lagt lite eller ingen vekt på å veilede 

kandidatene i hvordan man kan skaffe eksterne midler til egen forskning og hvordan man kan 

markedsføre og selge egen kompetanse.  

Immaterialrettigheter (31) UiA har behov for å tydeliggjøre og utvikle klare retningslinjer for 

utøvelse av en aktiv rettighetspolitikk. 

Deltakelse i beslutningsorganer (35) forskere er og skal være representert i UiAs 

beslutningsorganer, men det er også behov for verktøy som kan sikre at forskerrepresentasjon 

gjennomføres etter avtaler/lover/regler. 
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Gruppe 4 Forskeropplæring og karriereutvikling  (prinsippene 36 – 40)  

UiA har som andre universiteter et omfattende system for veiledning og administrasjon av Ph.d 

kandidater. Det viser seg likevel at gjennomføringsgraden (antall kandidater som leverer etter 

ordinær tre-årig stipendiatperiode) ikke er tilfredsstillende (tall?). Det er derfor nødvendig å få 

mer kunnskap om stipendiatenes forhold til sine veiledere (36) og å fokusere på administrasjonen 

av forskerutdanningen.  

Universitetet må, sentralt og ved ulike enhetene, bidra til at forskerne får anledning til 

kontinuerlig faglig utvikling (38 og 39). Relevante tilbud finnes allerede, men utfordringen ligger i 

få til systematisk planlegging av tiltak for faglig utvikling. Et viktig aspekt ved den faglige 

utviklingen for mange forskere vil være å tilegne seg kompetanse i å gjøre innovativ bruk av IKT i 

undervisningen.  

3. Handlingsplan  
 

Handlingsplanen skal oversendes til Europakommisjonen og når den er mottatt vil UiA få «HR 

Excellence label» som UiA kan bruke som kvalitetsstempel for vårt kontinuerlige arbeid med å 

forbedre arbeidsforholdene for vår forskere og ansatte. Vi forplikter oss til å gjennomføre 

internevaluering av handlingsplanen etter to år og Europakommisjonen vil lede en ekstern 

evaluering etter fire år. Med det for øye er de områder som der er foreslått forbedringer på også 

identiske med noen av de interne prosesser som foregår i dag; TTO, IPR, karriereutvikling, 

forskningsledelse, veiledning og oppfølgningen av Arbeidstilsynets pålegg.  

Forbedringsområder 

 

Ansvarlig Tidsramme 

Forskningsfrihet(1) 

 

Personal 2015 

Ansvarlighet(6) 

 

Forskningssekretariatet 2013 

God forskningspraksis(7) 

 

Forskningssekretariatet/IT 2014 

Utnyttelse av resultater(8) 

 

Innovation Management v/ 

Forskningssekretariatet 

2012 
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Kjønnsbalanse (27) 

 

Personal 2013 

Karriereutvikling(28) 

 

Karrieresenteret 

(Formidlingsavdelingen)/Personal 

2014 

Immaterielle rettigheter(31) 

 

Personal/Forskningssekretariatet 2012 

Deltakelse i beslutningsorganer (35) 

 

Ledelsen/Personal 2012 

Veilederrollen(36) 

 

Forskningssekretariatet 2013 

Kontinuerlig faglig utvikling(38+39) 

 

Personal/Forskningssekretariatet 2013 

Dette er et utkast som ikke er ferdig til innsendelse ennå!! 
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SFF-søknader 

 

16. mai 2012 offentleggjorde Forskingrådet kva SFF-søknader som går vidare til 
søknadsrunde to. UiA sine to søknader, frå CIEM og MULTIKUL var diverre ikkje blant dei 

29 som gjekk vidare. Det var totalt 139 SFF-søknader denne gong.  

 

Dei som gjekk vidare var følgjande: 

Universitetet i Oslo (UiO): 

Centre for Viking-Age Studies (213341) 

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan – MultiLing (213358) 
Paradoxes of Gender Equality – PAGE (213368) 

Centre for Mind and Motion in Music and Machines (fourMs) (213384) 

PluriCourts - The Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order (213400) 

Healthy Brain Aging Centre (HBAC) (212955) 
NORMENT: A Norwegian Centre for Research in Mental Disorders (213363) 

Centre for Human and Aquatic Nanomedicine (213372) 

Centre for Earth Evolution and Dynamics (213338) 
InfraGlobe (Global Health Information Infrastructures) (213409) 

 

Universitetet i Bergen (UiB): 
Centre for Humanistic Legal Studies (213272) 

Centre for Intervention Science in International Maternal and Child Health (213281) 

Centre for Cancer Biomarkers (213425) 

Birkeland Center for Space Science (213429) 

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU): 

Centre of Molecular Inflammation Research (213526) 
Centre for Conservation Biology: predicting the dynamics of biological diversity (213544) 

Centre for Neural Microcircuits (213555) 

Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (213532) 

 

Universitetet i Tromsø (UiT): 

Centre of Excellence in Indigenous Resilience (213433) 

Centre for Radar Remote Sensing (CeRReS) (213424) 
Centre for Arctic Gas hydrate, Environment and Climate (213435) 
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Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB): 
Centre for Environmental Radioactivity (CERAD) (213200) 

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO): 
Nordic Architectural Culture 1800-2050 (213142) 

 

Norges veterinærhøgskole (NVH): 

Centre for Fish Virology (212982) 

 

Norges idrettshøgskole (NIH): 

Oslo Musculoskeletal Research Center (213111) 

 

Institutt for fredsforskning (PRIO): 

Transforming Political Violence (212946) 

 

Christian Michelsen Research (CMR): 

Norwegian Centre for Energy-related Safety and Security (212933) 

 

Simulasenteret: 

FIDUS - Research Centre for a Reliable Internet (213128) 

 

Nansensenteret (NERSC): 

Centre for Innovative Research in the Arctic Ocean (213134) 

 
 

 

 

Side 35



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2011/2509 
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Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

27/12 Det sentrale forskningsutvalget 14.06.2012 

 

Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde 2012 (2. gangs 

behandling) 
 
Det vises til SFU-sak 20/12 som ble behandlet 3. mai. Det ble der fattet følgende 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. 
 
Notat fra viserektor og forskningsdirektør ble sendt til fakultetene og Avdeling for lærerutdanning 9. 
mai. Frist for å sende reviderte søknader ble satt til 1. juni. Notatet følger vedlagt. 
 
Det er gledelig at fagmiljøene har kommet med så mange interessante søknader og det er ingen tvil om 
at det skjer mye positivt i forhold til forskningsaktiviteter ved UiA. Det er ingen lett oppgave å skulle 
prioritere mellom disse og Det sentrale forskningsutvalget inviteres til å fordele midlene til beste for 
universitetet og regionen. 
 
Innen fristens utløp 1. juni var det kommet inn 13 søknader prioritert fra fakultetene/avdelingen 
(vedlagt): 
 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 
1. Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning 
 
Fakultet for teknologi og realfag 
1. Tverrfaglig brobygger ved CIEM 
2. UiA og HI: Samarbeid om forskning og undervisning i marin økologi 
3. Oppbygning av UIA-NODE: Mekatronikk forskningssenter 
 
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 
1. COMPOL – The rise of Common Political Order 
2. The Internationalization of Non-Profit Non-Governmental Organizations 
3. Regionale fortrinn for næringsutvikling i Agder 
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Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  
1. eHelse og omsorgsteknologi 
2. Mot en ny nordisk livsstil på Agder 
3. Utviklingssentraenes (USHT) rolle for interkommunal kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning på 

Agder 
 
Fakultet for kunstfag 
1. Kunst i Kontekst (KiK) 
 
Avdeling for lærerutdanning 
1. Praktiske synteser som et element i basisforståelsen av profesjonsforskning 
2. Pi2 – Higher Education and ICT initiative (fellessøknad) 
 
 
I følge retningslinjene kan det søkes om midler til forskningsprosjekter og forskningsstillinger. I tillegg 
skal søknadene være relevante i forhold til regionen, UiAs forskningsstrategi og det skal være definert 
som langsiktig, grunnleggende forskning.  
Styret vedtok å fordele midlene over en periode på fire år, det tilsier at denne første tildelingen skulle 
begrenses til 1/4 av beløpet. Siden saken ble utsatt i forrige SFU-møte og siden det blir forholdsvis kort 
tid mellom styrets septembermøte og styrets novembermøte, foreslås det å slå sammen beløpene for 
de to tildelingene i 2012 og dermed få et høyere beløp til utdeling nå, tilsvarende ca halvparten av de 
totale gavemidlene. For at det ikke skal gå for lang tid til neste runde, foreslås det at tildelingene i 2013 
og 2014 gjøres i juni og ikke i november.  
 
De reviderte søknadene er godt begrunnet når det gjelder å oppfylle de gitte kriteriene. I opplistingen 
under knyttes det kommentarer til de enkelte søknadene. 
 
Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning 
Prosjektet vil knytte kontakt mellom Multikul og lærerutdanningene. Dette ansees for å være et 
strategisk viktig prosjekt som styrker samarbeidet mellom et toppsatsingsområde og en 
profesjonsutdanning. Resultatene vil bidra til å løse utfordringer i Agder-regionen når det gjelder 
utdanningsområdet. 
 
Tverrfaglig brobygger ved CIEM 
Flere fakulteter er involvert i dette senteret og midler til dette vil således styrke det tverrfakultære 
samarbeidet ved UiA. Forskningsmiljøet er under utvikling og har stort potensiale. Senteret sendte 
søknad om å bli SFF. Denne gikk ikke videre, men fagmiljøet har ambisjoner om å søke igjen. Prosjektet 
vil være relevant for næringslivet og offentlige myndigheter i regionen.  
 
UiA og HI: Samarbeid om forskning og undervisning i marin økologi 
Dette er et godt prosjekt med et fagmiljø som er langt framme og hvor også 
Havforskningsinstituttet/Flødevigen er involvert. De har ambisjoner om å søke SFF i 2016 og har knyttet 
seg til CEES (et SFF) ved UiO. 
 
Oppbygning av UIA-NODE: Mekatronikk forskningssenter 
Oppbygging av et forskningssenter vil utvide forskningskapasiteten på dette området, som allerede har 
et fagmiljø som er ledende i landet. Samarbeidet med NODE inkluderer mer enn 50 regionale bedrifter. 
 
COMPOL – The rise of Common Political Order 
Dette er et sterkt fagmiljø, hvor UiA har et potensial til å gjøre seg enda mer gjeldende nasjonalt og 
internasjonalt innenfor samfunnsvitenskapene. Fagmiljøet har tilknytning til vår forskerutdanning. 
Prosjektet er internasjonalt preget og vil videreutvikle en kunnskap som er relevant på et regionalt nivå. 
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The Internationalization of Non-Profit Non-Governmental Organizations 
Prosjektet er tilknyttet et av de største fag- og studiemiljøene ved UiA inkludert forskerutdanningen. 
Fagmiljøet er under oppbygging og har muligheter for å gjøre seg gjeldende internasjonalt og knytte seg 
til store internasjonale nettverk. Prosjektet beskrives som særlig interessant i forhold til sørlandske 
NGO’er.  
 
Regionale fortrinn for næringsutvikling i Agder 
Prosjektet er svært relevant for regionen siden det vil bidra aktivt til både å delta i og å frambringe 
kunnskap om regionale nettverk og innovasjonssystemer. Fagmiljøet rundt prosjektet er tungt og det 
har ambisjoner om å bygge en enda sterkere forskningsgruppe. I tillegg til den regionale relevansen har 
prosjektet også internasjonal interesse. 
 
eHelse og omsorgsteknologi 
Dette er et tverrfakultært satsingsområde som involverer tre fakulteter. eHelse inngår som ett av UiAs 
toppsatsingsområder. Fagmiljøet har utstrakt samarbeid med regionen og er av stor interesse for 
regionen. Det har ambisjoner om å få en posisjon som et kraftsenter innen eHelse. 
 
Mot en ny nordisk livsstil på Agder 
Prosjektet er tverrfaglig mellom ernæring og idrett og vil således styrke kunnskapen i folkehelse. 
Prosjektet er regionalt relevant og vil være viktig for befolkningen på Agder. Samtidig er det 
internasjonalt interessant, siden kunnskapen vil være overførbar til andre områder. 
 
Utviklingssentraenes (USHT) rolle for interkommunal kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning på 
Agder 
Dette prosjektet er nært knyttet til regionens behov og mange kontaktpersoner i regionen trekkes inn. 
Forskningsmiljøet er godt etablert. 
 
Kunst i Kontekst (KiK) 
Prosjektet vil utvikle et tverrfaglig forskningsmiljø, som samler forskere fra flere mindre fagmiljøer. 
Miljøet har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og vil utvide samarbeidsflaten med 
regionale kulturinstitusjoner. Prosjektet vil føre de forskjellige kunstfagene sammen, noe UiA har bedre 
forutsetninger for enn mange andre institusjoner på dette området, som er mer oppdelte. 
 
Praktiske synteser som et element i basisforståelsen av profesjonsforskning 
Dette er et tiltak for å styrke profesjonsforskningen med idéer som må forankres i forskningsmiljøer.  
Dette passer godt inn i UiAs strategi om å styrke profesjonsforskningen. Det er søkt om midler til 
prosjektledelse, men det går ikke fram hvem som skal stå for forskningen i dette prosjektet. 
 
Pi2 – Higher Education and ICT initiative 
Prosjektet binder sammen flere forskjellige miljøer fra ulike fakulteter og Avdeling for lærerutdanning. 
Dette er et visjonært prosjekt hvor formålet beskrives som «exploring the connections between 
computing and human communication in a wider sense, and between computing and higher education 
in a narrower sense». En viktig del av prosjektet synes å være å utvikle mer framtidsrettede 
læringsformer ved UiA, og det er dermed litt usikkert om prosjektet oppfyller kravet om å være 

«forskning for grunnleggende innsikt, som ikke bestilles for direkte anvendelse i egen virksomhet» 
(retningslinjer til offentlig gaveforsterkning). Det kan innvendes at prosjektet er mer begrunnet i 
UiAs utdanningsstrategi og strategien for innovativ bruk av teknologi, enn i vår forskningsstrategi. 
Det er foreløpig ikke bekreftet om alle de involverte partene er villige til å prolongere stillingene etter 
avsluttet prosjektperiode. Dette kan eventuelt avklares i møtet. 
  
 
Samlet sett er det mange gode forslag som oppfyller kriteriene. Forskningsdirektøren vil framheve noen 
prosjekter, som vil bidra i spesielt stor grad til å bygge broer mellom forskjellige UiA-miljøer, og dermed 
bidra spesielt til utvikling av forskningsmiljøer som beskrevet i UiAs strategi. Dette er Digital 
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tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning, Tverrfaglig brobygger ved 
CIEM, eHelse og omsorgsteknologi, Kunst i Kontekst (KiK), Praktiske synteser som et element i 
basisforståelsen av profesjonsforskning og Pi2 – Higher Education and ICT initiative. På den siste er det 
noen uklarheter rund prolongering av stillinger og på de to siste kan det diskuteres hvorvidt søknadene 
oppfyller alle kriterier. Dette vil kunne avklares i møtet.  På søknaden Tverrfaglig brobygger ved CIEM 

søkes det om en 4-årig professorstilling i 100 %. Som beskrevet i retningslinjene kan gavemidlene 
brukes til å dekke personalkostander til forskning, men ikke til undervisning. Det ville være unaturlig 
å ansette en professor uten undervisning i 4 år.  
 
I styrets vedtak er det beskrevet at fordelingen av midlene skal gjenspeile den faglige bredden ved 
institusjonen. I forslaget til vedtak er det derfor lagt vekt på å fordele midlene på prosjekter som er 
tilknyttet ulike fagmiljøer. 
 
Ut fra det foreslår forskningsdirektøren følgende fordeling av gavemidlene i denne omgang: 
 

 Beløp 

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny 
grunnskolelærerutdanning 3 226 000 

Tverrfaglig brobygger ved CIEM (50 % professorstilling) 2 400 000 

COMPOL – The rise of Common Political Order (Stipendiatstilling, NFR-sats) 2 631 000 

eHelse og omsorgsteknologi 2 509 000 

Kunst i Kontekst (KiK) 228 600 

SUM 10 994 600 

 
 
En mulig prosedyreregel for diskusjonen i utvalget 
Det tas for gitt at dekanene i utvalget vil støtte de søknader som de selv har sendt inn, samt 
prioriteringen av disse. Det vil derfor være mer interessant å få fram i møtet hvilken støtte de enkelte 
prosjektene har blant de øvrige medlemmene i utvalget.  En mulig prosedyreregel for diskusjonen i 
utvalget kan derfor være at den enkelte dekan bare kan omtale «egne» prosjekter for å rette opp 
misforståelser i faktagrunnlaget, men i selve vurderingen bare omtale prosjekter fra andre søkere.  

 

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at ca halvparten av totalt beløp tildeles i denne runden og 

at resterende beløp tildeles i juni 2013 og juni 2014. 
2. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at følgende prosjekter gis støtte: 

 Beløp 

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny 
grunnskolelærerutdanning 3 226 000 

Tverrfaglig brobygger ved CIEM (50 % professorstilling) 2 400 000 

COMPOL – The rise of Common Political Order (Stipendiatstilling, 
NFR-sats) 2 631 000 

eHelse og omsorgsteknologi 2 509 000 

Kunst i Kontekst (KiK) 228 600 

SUM 10 994 600 

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

1 Notat - veiledning for søkere 

2 Utlysingsbrev med styrevedtak og retningslinjer 

3 Reviderte søknader (kun til utvalgets 

medlemmer) 
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 Fra: Simone K. Heinz og Dag G. Aasland 

 

 

Til:   Fakultetene/Avd. for lærerutdanning 
 

Kopi til:   Torunn Lauvdal, Tor A. Aagedal 

 

Dato: 07.06.2012 

 

  

Uglandgaven - Veiledning for søkere 

 
Ugland Teknopark AS har gitt Universitetet i Agder en gave på 17 mill kr. til forskning. 

Forskningsrådet har gitt en gaveforsterkning på 4,25 mill. kr. Universitetsstyret har vedtatt 

kriterier for tildeling og rektor har fastsatt retningslinjer for søknadsprosessen. Disse 
beslutningene gir til sammen et sett av kriterier for tildeling som vi her vil utdype, som en 

veiledning til søkere og til fakultetene i deres behandling. 

 

Blant de søknadene som ble sendt inn til fristen 13. april, var svært mange gode og 

spennende forslag, og mange av dem kunne sikkert også svare for seg i møtet med de 

vedtatte kriteriene. Dette var det også grunn til å forvente, i og med at søknadene har 

gjennomgått en grundig vurdering og prioritering på de enkelte fakultetene. Det som 

imidlertid manglet ved flere av dem, var mer eksplisitte begrunnelser for dette, rettet mot 

lesere utenfor fakultetene, og til dels også utenfor universitetet, siden det er nettopp dette 

som vil kreves i de senere runder. Siden det først og fremst er fagmiljøene selv, og i neste 

omgang deres respektive fakulteter, som best kan gi slike begrunnelser, er det viktig at 

dette gjøres så tydelig som mulig allerede i søknaden. Av hensyn til ønsket om en 

likeverdig behandling, anmodes søkerne om å benytte den utarbeidete malen, hvor disse 

kriteriene er adressert enkeltvis og eksplisitt. Det spiller selvsagt ingen rolle om teksten i 

søknadene er skrevet på norsk eller engelsk. 
 

Følgende kriterier ble vedtatt som grunnlag for tildeling: 
 

1. Giveren uttrykker en forventning om prioritering av forskning med regional relevans. 

 

2. Forskningsrådet krever at gaven og gaveforsterkningen brukes til langsiktig, 

grunnleggende forskning 

 

3. Universitetsstyret sier i sitt vedtak at aktivitene som får tildelt midler skal bidra til 

å oppfylle forskningsmålene i UiAs strategiplan  

 

4. I tillegg sier styrevedtaket at det kan søkes om forskningsprosjekter og 

forskerstillinger. 
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For en søknad vil det være naturlig å betrakte kriteriene 2 og 4 som enten oppfylt eller 

ikke oppfylt, mens kriteriene 1 og 3 kan ha ulike grader av oppfyllelse. I det følgende vil 

hvert av disse fire kriteriene bli nærmere utdypet. 

 

Regional relevans 

I avtalen med Ugland Teknopark AS heter det: «Tilskuddet skal anvendes til forskning på 

UiA, særlig til forskning som også er relevant for regionen». En naturlig presisering av 

regional relevans kan være at aktiviteten vil utgjøre en forskjell for regionen utenfor 

universitetet. Fra ledelsens side er det ingen grunn til å begrense mulighetsrommet 

ytterligere med egne definisjoner av hva som menes med regional relevans. Her ligger 

mye av definisjonsmuligheten hos søkeren selv, gjennom den måten aktivitetens 

betydning for regionen blir begrunnet i søknaden. Etter behandlingen i SFU skal saken 

diskuteres i en styringsgruppe hvor Ugland er representert, før den endelig behandles i 

Universitetsstyret. Her har altså giverens representant anledning til å komme med 

merknader i forhold til sine intensjoner med gaven, som styret så kan ta med i sin 

vurdering. 

 

Langsiktig, grunnleggende forskning 

Forskningsrådet viser til retningslinjer til offentlig gaveforsterkning fastsatt av 

Kunnskapsdepartmentet: «Med langsiktig, grunnleggende forskning menes forskning for 

grunnleggende innsikt, som ikke bestilles for direkte anvendelse i egen virksomhet. Gaver 

kan dekke alle typer utgifter som har langsiktig, grunnleggende forskning til formål». Vi 

skal årlig rapportere til Forskningsrådet om bruk av gave og gaveforsterkning. Her gjelder 

det samme som i punktet ovenfor: Det er ingen grunn til å begrense handlingsrommet 

unødig; søkeren må selv kunne gi en begrunnelse av at kriteriet er oppfylt. En konsekvens 

av dette må uansett være at søknaden må si noe om den forskningen som skal utføres for 

midlene, enten det er i form av et prosjekt (f. eks. ved frikjøp av egne ansatte) eller det er 

ved ansettelser i forskerstillinger. Det vil f. eks. ikke være tilstrekkelig å si at det skal 

ansettes en professor og vise til at det i seg selv innebærer langsiktig, grunnleggende 

forskning. Det må angis noe om hva slags forskning det kan være snakk om, slik at en som 

er utenfor fagfeltet kan se at denne forskningen er grunnleggende og langsiktig. Legg også 

merke til den siste setningen i Forskningsrådets presisering, som sier at anvendelsen av 

midlene skal ha langsiktig, grunnleggende forskning som formål. Det innebærer at hvis 

formålet med aktiviteten primært er utvikling og/eller anvendelse av allerede kjent 

forskning, vil kriteriet ikke være oppfylt.  

 

Bidra til å oppfylle forskningsmålene i UiAs strategiplan 

Dette innebærer at aktiviteten skal ha en strategisk betydning for UiA, og at det må gjøres 

rede for dette i søknaden. Her vises det til UiAs strategiplan, både til forskningsdelen og 

der forskning er nevnt i de andre delene. Søkerne oppfordres til å vise til denne der hvor 

det er relevant. UiAs strategiplan sier at vi skal utvikle forskningsmiljøene og legge til 

rette for forskning som er ledende i landet. Det vil være viktig å kunne sannsynliggjøre at 

aktiviteten vil kunne bidra til å bygge opp gode og sterke forskningsmiljøer som kan ha 

nasjonal og internasjonal betydning. Det kan være områder der UiA har et potensial til å 

utvikle slike miljøer, eller der vi allerede har sterke miljøer, som gjennom den aktiviteten 

det søkes om midler til kan styrkes ytterligere. Eksempler på det siste er de 

satsingsområder som styret har vedtatt.  
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Forskningsprosjekter og forskerstillinger 

Det kan søkes om forskningsprosjekter og forskerstillinger (professor-, førsteamanuensis-, 

postdoc og stipendiatstillinger). Gavemidler kan brukes til å dekke personalkostander til 

forskning, men ikke til undervisning (dette gjelder alle stillinger). Dersom fakultetet søker 

om bidrag til faste stillinger, forutsettes det at fakultetet selv dekker kostnadene etter at 

gavens tidshorisont er utløpt. Det bes at dette bekreftes i oversendelsesbrev.  
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 Fakultetene  
Avdeling for lærerutdanning 

  

Dato: 8. mars 2012 

  

Vår ref.: 2011/2509 

 

Saksbehandler: 

Wenche Flaten 

wenche.flaten@uia.no 

Besøksadresse: Gimlemoen 25 A 

Direkte: 38 14 17 03 

Faks: 38 14 12 01 

 

 

 
 

 

UTLYSING AV MIDLER FRA UGLAND-GAVEN 
__ 

Universitetet i Agder fikk i oktober 2011 kr. 17 mill. i gave fra Ugland Teknopark AS. I tillegg har 

Norges Forskningsråd gitt en gaveforsterkning på kr. 4,25 mill. Til sammen har UiA med dette 21,25 

mill. kr. til disposisjon. Føringen for gaven fra Ugland er at den skal anvendes til forskning på UiA, 
særlig til forskning som også er relevant for regionen, og at den skal forvaltes av en styringsgruppe 

oppnevnt av partene, dvs. Ugland Teknopark AS og UiA. Føringen for gaveforsterkningen fra Norges 

Forskningsråd er at midlene skal gå til langsiktig grunnleggende forskning. 
 

Styret behandlet sak om forvaltning av Ugland-gaven i sitt møte 22. februar (S-sak 9/12) og fattet 

følgende vedtak: 
1. Styret vedtar at søknader om bruk av Ugland-gaven kan fremmes fra fakultetene/Avd. for 

lærerutdanning til Det sentrale forskningsutvalget (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 styret. 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. 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. 

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

midler både for ett og over flere år. 

4. Det kan søkes om forskningsprosjekter og forskerstillinger (professor-, førsteamanuensis-, postdoc- 
og stipendiatstillinger). Dersom fakultetet søker om bidrag til faste stillinger, forutsettes det 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. 

5. Rektor 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. 

 

Rektor har fastsatt retningslinjer for søknadsprosessen. Retninglinjene er som følger: 
1. Søknader om bruk av Ugland-gaven kan fremmes fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning 

innen gitt frist. Det kan sendes inntil tre forslag fra fakultetet/avdelingen per søknadsrunde i 

prioritert rekkefølge. Søknaden stiles til Det sentrale forskningsutvalget (SFU). Rektoratet kan 
fremme egne forslag. 

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

post.doc- og stipendiatstillinger).  
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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. 

3. Dersom fakultetet søker om bidrag til faste stillinger, forutsettes det at fakultetet selv dekker 

kostnadene etter at gavens tidshorisont er utløpt. Gavemidler kan brukes til å dekke 
personalkostnader til forskning, men ikke til undervisning (NFRs krav om langsiktig grunnleggende 

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

4. Søknaden utformes ut fra gjeldende mal, maksimum to sider. Søknadene må begrunnes ut fra 

kriteriene i pkt. 2, samt inneholde budsjett differensiert etter år med hva/hvilke typer aktivitet som 
inkluderes (stilling, reise, drift…) og hva som eventuelt dekkes av fakultetet/avdelingen eller andre 

kilder. 

5. Det kan søkes om midler for ett eller flere år.  
6. Søknadene behandles i SFU, deretter av styringsgruppen. Endelig tildeling gjøres av styret. 

Første tildeling gjøres i styrets junimøte 2012 i tilknytning til revidert budsjett (søknadsfrist 13. 

april). Deretter er det planlagt å gjøre tildelinger i tilknytning til styrets behandling av budsjett i 
november 2012, november 2013 og november 2014 (søknadsfrist 1. oktober hvert år). Det tas sikte 

på å dele ut ca. ¼ av totale gavemidler ved hver tildeling. (Totalt beløp gavemidler er på 21,25 mill 

kr.) 

7. Fakultetene/Avdeling for lærerutdanning rapporterer om bruken av midlene for kalenderåret innen 
1. februar året etter. Rapporten må inneholde regnskapsoversikt og gi kort status i forhold til 

framdrift og innhold (maks 2 sider). Midlene overføres ved at enhetene sender internfaktura til 

forskningssekretariatet sammen med rapporten. 
 

Styringsgruppen får slik sammensetning: 

Viserektor for forskning, formidling og nyskaping 
Representant fra Ugland Teknopark AS 

Universitetsdirektøren eller den han oppnevner 

Sekretariat: Forskningssekretariatet og økonomidirektør 

 
Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning inviteres herved til å sende inn søknader om gavemidler. 

Søknadene utformes i tråd med vedlagte mal. 

 
Frist: 13. april til Forskningssekretariatet v/ Wenche Flaten. 

 

Søknadene vil behandles i SFU 3. mai og deretter i styringsgruppen. Endelig vedtak om tildeling gjøres 

av universitetsstyret 20. juni. 
 

 

Vennlig hilsen 
 

 

Dag G. Aasland  
Viserektor for forskning, formidling og nyskaping  

 

 

Vedlegg: Søknadsmal 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2011/2096 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 05.06.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

28/12 Det sentrale forskningsutvalget 14.06.2012 

 

Tildeling av støtte til konferanser og seminarer - andre tildeling 2012 
 

Det sentrale forskningsutvalget endret kriterier for tildeling av støtte i SFU-sak 30/11. Det ble 

der lagt vekt på å styrke konferanser med internasjonal deltakelse siden det fokuseres på 

internasjonalisering i UiAs strategiplan. Det ble også besluttet at tildeling skal skje to ganger i 

året. Kriteriene er vedlagt. SFU inviteres herved til å foreta andre tildeling for 2012. 

 

I intern budsjettfordeling for 2012 ble det avsatt 1,4 mill. kr til tiltak som samles under 

betegnelsen “økt forskningsaktivitet”.  Kr 400.000 av disse ble avsatt til vitenskapelige 

konferanser/seminarer (SFU-sak 6/12). Kr 202.000 av disse ble disponert i første tildeling 2012 

(SFU-sak 39/11), og i tillegg ble kr 30.000 for et avlyst arrangement i 2011 disponert. Til 

sammen ble kr 232.000 fordelt i første runde. 

Det gjenstår derfor 198.000 til fordeling for andre halvår 2012.  I regnskapet for 

konferansestøtten er det av ukjente årsaker blitt overført et udisponert beløp fra flere år tilbake 

på ca kr 51.000. Forskningssekretariatet kan ikke se at dette beløpet er avsatt til noe spesielt og 

det foreslås derfor at beløpet tas med i denne tildelingsrunden. Til sammen er det dermed kr 

249.000 som er disponible til fordeling i andre runde for 2012.  

 

Fire fakulteter og Avdeling for lærerutdanning har sendt inn sine søknader – tilsammen 11 

søknader. Samlet søknadssum er på kr 431 640.  

Søknadene fra Fakultet for teknologi og realfag ble sendt 18. mai, 10 dager etter fristen. De ble 

da sendt i uprioritert rekkefølge. Forskningssekretariatet har etterlyst prioritering to ganger uten 

å ha fått tilbakemelding.  

Fakultet for kunstfag har ikke sendt inn søknader denne gangen.   

 

Det er positivt at det er stor virksomhet i fagmiljøene og det er mange gode søknader. Dessverre 

er det begrensede midler og flere søknader vil derfor ikke bli støttet. 

Vedlagt følger oversikt over alle søknader med forslag til fordeling av økonomisk støtte.  

 

Søknadene oppfyller i hovedsak kriteriene for støtte med internasjonal deltakelse og profilering 

av UiAs faglige virksomhet på internasjonalt nivå. Noen av søknadene gjelder 

nasjonale/regionale konferanser med internasjonale foredragsholdere, men de vurderes allikevel 

til å oppfylle kriteriene. 

 

Det forslås å støtte arrangementene som tydelig har en internasjonal/nordisk profilering. 
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Av de nasjonale/regionale arrangementene med internasjonale foredragsholdere er det valgt å gi 

støtte til de to som man vurderer at gir best uttelling i å oppfylle pkt. 2 i kriteriene om å bidra til 

å profilere universitetets faglige virksomhet på internasjonalt nivå. Men på grunn av begrensede 

midler er beløpet redusert i forhold til søknadsbeløpet. 

 

Kriteriene sier at det normalt ikke gis høyere beløp enn kr 40.000 pr. konferanse/seminar og det 

foreslås derfor ikke høyere beløp selv om søknadsbeløpet måtte være høyere.  

 

Det sentrale forskningsutvalget inviteres til å diskutere forslaget og eventuelt omfordele støtten. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2012 – andre 

tildeling – som vist i vedlagte tabell. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer 

2 Oversikt over søknader - andre tildeling 2012 

3 Søknader (disse sendes utvalget separat) 
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Kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer ved UiA  
(sist endret i SFU-sak 30/11 – 7. september 2011) 
 
Søknad om støtte til faglige konferanser/seminarer sendes fakultetet innen fakultetets frist.  
 
Fakultetenes frist for innsending av prioriterte søknader til Forskningssekretariatet er 1. mai og 1. 
november. Halvparten av totale midler fordeles hver gang. 
 
Fakultetenes frist for å sende internfaktura med rapport og eventuelle søknader om overføring av 
tildelte midler og melding om avlyste arrangementer er 1. november. 
 
Ubenyttede midler går inn i potten for neste år og refordeles ved behandling av neste års søknader. 

Kriterier for støtte til faglige konferanser/seminarer  
1. Midlene skal primært gå som støtte til konferanser/seminarer med internasjonal deltakelse. 

Støtten kan imidlertid i enkelte tilfeller gå til nasjonale/regionale konferanser/seminarer som 

vurderes som spesielt viktige. 

2. Midlene skal bidra til å profilere universitetets faglige virksomhet primært på internasjonalt nivå.  

3. Midlene skal fordeles etter søknad, og det vil normalt ikke tildeles høyere beløp enn  

kr. 40.000 per konferanse/seminar.  

4. Det skal ikke gis honorar for deltakelse/foredrag på konferansene/seminarene.  

Søknaden skal inneholde:  

1. En kort beskrivelse av:  

· Formål og hvordan konferansen/seminaret kan bidra til profilering av universitetet internasjonalt 

(eventuelt nasjonalt/regionalt) 

· Faglig innhold med kortfattet presentasjon av de faglige bidragsyterne  

· Målgrupper 

· Planlagt program  

2. Budsjett med finansieringsplan:  

· Søknaden skal inneholde et så detaljert budsjett som mulig  
· Reise- og oppholdsutgifter for deltakere som får dekket disse utgiftene  
· Eventuelle transportutgifter  
· Eventuelle utgifter til lokaler, kaffepauser e.l. som legges inn i programmet  
· Utgifter til administrative støttefunksjoner  
· Eventuelle utgifter til trykking av konferanserapport e.l. 
· Spesifikasjon av eventuelle inntekter fra egenbetaling for deltakerne  
· Det må gå fram om det er gitt tilsagn, sendt søknad eller bare foreløpig forventet støtte til 

konferansen/seminaret  
· Budsjettet skal settes opp i balanse  
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Fak. 
prioritet Søkn.beløp Tidspunkt Type

Stikkord for søknaden  Forslag til 
vedtak 

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Northerners in the times of Cholera 1 40 000         Sept. -12
Internasjonal 

konferanse

Samarbeidsprosjekt med flere 
internasjonale institusjoner. Deltakere 
fra intitusjonene som er knyttet opp mot 
prosjektet. 40 000           

Det tolvte nordiske forskermøte om økonomisk 
idéhistorie. 1 35 000         Aug. -12 Nordisk konferanse

Skal stimulere til forskning, samt å være 
et samlende forum innenfor økonomisk 
idéhistorie. 35 000           

"Whose voice count?" 2 40 000         Sept. -12
Internasjonal 

konferanse

Formål er å diskutere neo-kolonialisme 
innen Nord-Sør forskning. Målgruppe er 
forskere som er aktive innen 
tverrkulturell forskning. 40 000           

Jubileumskonferanse Sexologi (10 år) 1 40 000         Juni -12 Nordisk konferanse

Seksuelle tenningsmønstre og seksuell 
avhengighet. Nordiske 
foredragsholdere. Målgruppe er 
sexologer i Norge, Sverige og Danmark, 
samt andre interesserte. 40 000           

eHelseUKA 2 50 000         Juni -12

Flere arrangementer, 
bl.a. to internasjonale 

seminardager

Skal bidra til et faglig løft for UiAs 
satsing innen e-helse og bidra til å øke 
den totalt forskningsaktiviteten innen 
feltet. Profilering internasjonalt og 
nasjonalt. 40 000           

Oscar Olsen seminaret 2012 3 30 000         April -12 Nordisk seminar

Skal rette oppmerksomhet mot 
forskning i rus- og avhengighetsfeltet. 
Samarbeid med Sørlandet Sykehus HF. 
Deltakere vil være fagfolk som arbeider i 
rusomsorg. 30 000           

Søknader om konferanse-/seminarstøtte for 2012 - andre utdeling, SFU 14. juni.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag
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Faglig seminar om matematikkmestring Upri.          46 640 Høst -12

Nasjonalt seminar 
med internasjonale 

foredragsholdere

Skal ta opp spørsmål om hvordan 
matematikk kan gjøres mer relevant for 
elever i yrkesfaglig studieretning i vg 
skole. Målet er å utvikle et større 
forskningsprosjekt på området. 
Deltakere er lærere og forskere.

Symposium - matematikkdidaktikk Upri.          50 000 April -12

Regionalt seminar 
med internasjonale 

foredragsholdere

Anerkjente internasjonale forskere som 
forelesere. Målgruppe: Matematikk-
didaktikkmiljøet ved UiA, inkl. master- 
og doktorgradsstudenter.             12 000 

Modeling and Control of complex systems: Theory 
and Applications Upri.          40 000 Aug. -12

Nasjonal workshop 
med internasjonale 

foredragsholdere

Formålet er å samle forskere for å 
presentere ny forskning og for å 
diskutere temaer knyttet til fagområdet 
(industrial control, process control and 
hybrid control for complex systems).             12 000 

Solar Energy Conference Upri.          20 000 Mai -12

Regional/nasjonal 
konferanse med 

internasjonale 
foredragsholdere

Hensikten er å styrke solarindustrien i 
Norge ved at deltakerne blir kjent med 
hverandres virksomhet og mulighet for 
samarbeid. Deltakere er forskere, 
studenter, aktører i næringsliv/off. 
forvaltning.

PPU som lærerutdanning for 8-13 1 40 000         Nov. -12

Nasjonal konferanse 
med internasjonale 

foredragsholdere

Skal være en møteplass for å drøfte 
implementering og implikasjoner 
omkring innføring av nye rammeplaner. 
Skal styrke samarbeidet mellom de 
mange aktørene med interesser i PPU 
både regionalt og nasjonalt.

SUM 431 640       249 000         

Avdeling for lærerutdanning
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/750 

Saksbeh: Øyvind Nystøl 

Dato: 06.06.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

29/12 Det sentrale forskningsutvalget 14.06.2012 

 

Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger 
 

Bakgrunn 

Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger har ikke vært oppe til diskusjon og refordeling 

siden 2009. Siden den gang har det skjedd vesentlige endringer i forhold til ph.d.-studiene og 

porteføljen. Alle fakultet tilbyr nå egne ph.d.-program. 

 

SFU diskuterte saken i sitt møte 22. mars og fattet da følgende vedtak: 

 
1. SFU ber universitetsledelsen fortsette dialogen med KD og andre politiske myndigheter om 

flere stipendiatstillinger.  

2. SFU anbefaler overfor universitetsstyret at finansieringen av 6 stipendiatstillinger over 

basisbudsjettet forsetter for en ny 3-års periode utover 2014.  

3. På grunnlag av diskusjonen i møtet ber SFU forskningsdirektøren legge frem et forslag til 

fordelingsprinsipper på neste ordinære møte.  

 

Momenter fra diskusjonen i møtet:  

- Antall spesialiseringer bør ikke brukes som grunnlag for fordeling.  

- Det bør legges til grunn allmenngyldige prinsipper som størrelse på fagmiljø, 

veiledningskapasitet osv. som kriterier for fordeling.  

- Strategiske vurderinger bør gjøres i fordelingen (oppbygging av fagmiljø, universitetets 

satsinger osv.)  

- Det bør sies noe om hvor ofte fordelingsprinsippene bør opp til vurdering. Dette bør ikke 

gjøres hvert år, men f.eks. hvert tredje år. 

 

SFU skal nå foreslå overfor universitetsstyret fordelingsprinsipper. 

 

 

Per i dag har vi følgende fordeling av stipendiatstillinger finansiert fra KD eller gjennom UiAs 

basisbudsjett: 

 
Fakultet KD-stip  

pr. jan-09 

KD-Nye 

fra 3. 

kvart. 09 

Basis-

tildeling 

(fra UiA) 

MNT-

fagene 

(fra KD) 

SUM 

Fakultet for  

Helse- og idrettsvitenskap 

2  1  3 
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Fakultet for  

humaniora og pedagogikk 

10 1 2  13 

Fakultet for  

kunstfag 

3  1  4 

Fakultet for  

teknologi og realfag 

15   6 21 

Fakultet for  

økonomi og samfunnsvitenskap 

8 4 2  14 

 38 5 6 6 55 

 

Angående de 6 MNT-stipendiatene fra KD ligger det føringer fra departementet på hvordan disse 

kan benyttes. I tillegg til de resterende 43 KD-stipendiatstillinger har UiA finansiert 6 

stipendiatstillinger over basistildelingen til institusjonen over en tre års periode (2008-10 og 

2011-14). 
 

 

 

 

Prinsipper for fordeling 

SFU diskuterte at det bør legges til grunn allmenngyldige prinsipper som størrelse på fagmiljø, 

veiledningskapasitet osv. som kriterier for fordeling. Mulige indikatorer for størrelse på fagmiljøet 

og veiledningskapasitet kan være førstestillinger eller professorer og førsteamanuenser på fakultetet. 

Begge kan beregnes i antall ansatte eller i årsverk. Forskningsdirektøren foreslår å bruke årsverk i 

professor og førsteamanuensisstillinger som indikator for størrelse på fagmiljøet og 

veiledningskapasitet. Det kan sikkert finnes indikatorer som gir et mer presist inntrykk av størrelse 

på fagmiljø og veiledningskapasitet, men det er samtidig viktig å finne indikatorer som er lett 

tilgjengelig uten at fakultetene trenger å rapportere mer enn i dag.  SFU diskuterte også at strategiske 

vurderinger bør gjøres i fordelingen (oppbygging av fagmiljø, universitetets satsinger osv.).   

 

Hvor mange stipendiatstillinger skal det gjelder? 

Forskningsdirektøren foreslår at de 6 MNT-stipendiatene blir ved Fakultet for teknologi og realfag 

for å følge KDs føringer. SFU har anbefalt overfor universitetsstyret at finansieringen av 6 

stipendiatstillinger over basisbudsjettet forsetter for en ny 3-års periode utover 2014. Om styret er 

enig i det, blir det total 49 stillinger som kan fordeles. Det foreslås at 43 stipendiatstillinger fordeles 

etter størrelse på fagmiljø og veiledningskapasitet, beregnet etter årsverk i professor og 

førsteamanuensisstillinger, og 6 stipendiatstillinger fordeles etter strategiske vurderinger. En 

eventuell refordeling etter disse prinsipper vil skje fra 01.01.2013. Eventuelle strategiske 

vurderinger kan vedtas i styret i sammenheng med budsjettbehandlingen. 

 

Samtidig må vi fortsette dialogen med KD om å få flere nye stipendiatstillinger. Eventuelle nye KD-

stipendiatstillinger kan også helt eller delvis fordeles strategisk. 

 

Hvor ofte fordelingsprinsippene opp til vurdering? 

Forskningsdirektøren foreslår at fordelingsprinsippene tas opp hvert tredje år eller når det skjer 

uforutsette endringer, f.eks ved tildeling mange nye stipendiatstillinger. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

- SFU anbefaler overfor universitetsstyret at de 6 stipendiatstillingene som er finansiert 

over UIAs basistildeling fortsetter for en ny 3-års periode utover 2014. 

- SFU anbefaler overfor universitetsstyret at 43 av til sammen 49 stipendiatstillinger 

fordeles til fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor og 

førsteamanuensisstillinger. 
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- SFU anbefaler overfor universitetsstyret at 6 stipendiatstillinger benyttes strategisk 

fordelt fra universitetsstyret (oppbygging av fagmiljø og universitetets satsinger). 

- SFU anbefaler overfor universitetsstyret at refordeling av stipendiatstillinger skjer fra 

og med 1.1.2013. 

- SFU anbefaler overfor universitetsstyret at fordelingsprinsipper vurderes hvert tredje år 

eller når det skjer uforutsette endringer av antall stipendiatstillinger. 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/750 

Saksbeh: Øyvind Nystøl 

Dato: 15.03.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

   

 

Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger 
 

Bakgrunn 

Denne saken gjelder prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger. Den er forrige gang 

diskutert i SFU høsten 2008 (SFU71/08). 

 

UiA har ikke fått nye stipendiatstillinger over statsbudsjettet siden 2009 (Styresak 140/08). Da 

fikk institusjonen 5 nye stipendiatstillinger. Dette betyr at det totale antallet KD stipendiater er 

43 for UiA. I tillegg har UiA finansiert 6 stipendiatstillinger over basistildelingen til 

institusjonen over en tre års periode (2008-10 og 2011-14). Videre fikk UiA tildelt 6 stipendiater 

fra regjeringens krisepakke i  2009. Der var det føringer fra departementet om at det skulle gå til 

MNT-fagene (Rektor fullmakt 8. februar 2009, sak 08/2712)  

 

I tillegg har UiA fått tildelt Agder-stipendiater. Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder 

fylkeskommune vedtok i 2007 å finansiere seks stipendiatstillinger ved Universitetet i Agder. 

Stillingene ble fordelt ved fakultetene ved UiA etter søknad. Søknadene ble først behandlet av 

en programkomité bestående av viserektor for forskning, formidling og nyskaping og 

forskningsdirektør ved UiA, samt en representant fra hver av de to fylkeskommunene. Endelig 

tildeling ble vedtatt av universitetsstyret. I fordelingen av stipendiatstillingene ble det lagt vekt 

på å støtte opp om UiAs utvikling og fakultetenes prioriteringer ble derfor tillagt stor vekt. 

Samtidig var det viktig at mange ulike fagmiljøer kom med i ordningen for dermed å få styrket 

sine relasjoner til regionen. 

 

 

Dette medfører at vi har følgende fordeling av stipendiatstillingene ved UiA: 
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Fakultet KD-stip  

pr. jan-

09 

KD-Nye 

fra 3. 

kvart. 09 

Basis-

tildeling 

(fra 

UiA) 

MNT-

fagene 

SUM Agder- 

stip. 

Nye 

Agder 

stip.09 

Fakultet for  

Helse- og idrettsvitenskap 

2  1  3 1 1 

Fakultet for  

humaniora og pedagogikk 

10 1 2  13 1  

Fakultet for  

kunstfag 

3  1  4  1 

Fakultet for  

teknologi og realfag 

15   6 21 1  

Fakultet for  

økonomi og 
samfunnsvitenskap 

8 4 2  14 1  

 38 5 6 6 55 4 2 

 

SFU har ved flere anledninger diskutert premissene for fordeling av stipendiatstillinger. På 

grunn av at UiA har så få stipendiat stillinger har det vært vanskelig å bruke kriteriene fullt ut. 

Sist SFU diskuterte saken var desember 2008.  

 

SFU inviteres nå til en ny diskusjon vedrørende prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger. 

Intensjonen er at det er prinsippene som skal diskuteres i denne sak. Forskningsdirektøren vil på 

neste møte i SFU komme tilbake med et forslag basert på denne diskusjonen. 

 

Ph.d.-program - Status 

 

I dag, mars 2012, har vi følgende 10 ph.d.-program: 

Fakultet for  

Helse- og idrettsvitenskap 

- Helsevitenskap  

 

Fakultet for  

humaniora og pedagogikk 

- Språkvitenskap 

- Litteraturvitenskap 

- Religion, etikk og samfunn 

Fakultet for  

kunstfag 

- Utøvende rytmisk musikk 

 

Fakultet for  

teknologi og realfag 

- Teknologi (4 spesialiseringer: IKT, Mekatronikk, 

Fornybar energi og Anvendt matematikk) 

- Matematikkdidaktikk 

 

Fakultet for  

økonomi og 

samfunnsvitenskap 

- Internasjonal organisasjon og leiing 

- Informasjonssystem 

- Offentlig administrasjon 

 
 
 

 

 

Fra og med januar 2013 vil UiA, etter all sannsynlighet, ha følgende struktur på phd-

programmene ved UiA: 
 

Fakultet for  

Helse- og idrettsvitenskap 

Ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap 

- Spesialisering i helsevitenskap 
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Fakultet for  

humaniora og pedagogikk 

Ph.d.-program i humaniora og pedagogikk 

- Spesialisering i litteraturvitenskap 

- Spesialisering i religion, etikk og samfunn 

- Spesialisering i språkvitenskap 

- Spesialisering i pedagogikk (fom høsten 2012?) 

 

Fakultet for  

kunstfag 

Ph.d.-program i kunstfag 

- Spesialisering i utøvende rytmisk musikk 

 

Fakultet for  

teknologi og realfag 

Ph.d.-program i teknologi og realfag  

(Evt Ph.d.-program i teknologi, realfag og didaktikk) 

- Spesialisering i anvendt matematikk 

- Spesialisering i fornybar energi 

- Spesialisering i IKT 

- Spesialisering i matematikkdidaktikk 

- Spesialisering i mekatronikk 

 

Fakultet for  

økonomi og 

samfunnsvitenskap 

Ph.d.-program i økonomi og samfunnsvitenskap 

- Spesialisering i informasjonssystemer 

- Spesialisering i internasjonal organisasjon og 

ledelse 

- Spesialisering i offentlig administrasjon 

 
 

Det må presiseres at navnene som benyttes overfor ikke er vedtatt og vil kreve et eget 

etableringsvedtak i styret. De må derfor i denne sammenheng bare betraktes som foreløpige 

arbeidstitler. 

 

Fra og med januar 2013 vil UiA ha 5 ph.d.-program med til sammen 14 ulike spesialiseringer. 

 

Fremtidig volum på stipendiatstillinger 

 

KD-stipendiater 

Universitetsledelsen har jobbet overfor departementet for å få flere, men foreløpig har dette ikke 

gitt noen resultater. Det er viktig å jobbe videre med dette i lys av rapporten Etterspørsel etter 

og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot år 2020 (Rapporten er vedlagt) og den 

kommende forskningsmeldingen som det jobbes med i departementet. 

 

Forholdstall mellom KD-finansierte stipendiatstillinger og UFF-stillinger (undervisnings, 

forsknings og formidlingsstillinger) er lavere på UiA enn på de andre norske universiteter. Mens 

UiA har mindre enn 0,1 KD-finansierte stipendiatstillinger per UFF-stilling i 2010, ligger 

gjennomsnittet for alle norske universiteter på 0,26. Rapporten fra en arbeidsgruppe nedsatt av 

Kunnskapsdepartementet og UHR «Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge 

Side 58



frem mot 2020»
[1]

 viser en mangel på 100-250 doktorer årlig fram mot 2015. Blant de 

fagområdene som mangel på uteksaminerte doktorander er størst, identifiserer rapporten 

Matematikk og naturvitenskap og Teknologi. Samtidig har Stortingsmelding 13 (2011–2012) 

Utdanning for Velferd
[2]

  slått fast at målet om kunnskapsbasert praksis krever fagmiljøer med 

forskningskompetanse, som kan styrke koblingen mellom praksis, utdanning og forskning. Her 

må PhD-utdanning i profesjonsfagene får en særskilt rolle for å kunne dekke samfunnets og 

profesjonens behov. Om rapportene blir fulgt opp fra departementet, er det mulig at det kommer 

stipendiatstillinger i fagområder der de nye universitetene står sterke. Derfor må vi fortsette å 

dokumentere og formidle vår styrke for å kunne dekke profesjonens og samfunnets behov. 

 

Agder-stipendiater 

I tillegg har UiA fått tildelt Agder-stipendiater. Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder 

fylkeskommune vedtok i 2007 å finansiere seks stipendiatstillinger ved Universitetet i Agder. 

Stillingene ble fordelt ved fakultetene ved UiA etter søknad. Søknadene ble først behandlet av 

en programkomité bestående av viserektor for forskning, formidling og nyskaping og 

forskningsdirektør ved UiA, samt en representant fra hver av de to fylkeskommunene. Endelig 

tildeling ble vedtatt av universitetsstyret. I fordelingen av stipendiatstillingene ble det lagt vekt 

på å støtte opp om UiAs utvikling og fakultetenes prioriteringer ble derfor tillagt stor vekt. 

Samtidig var det viktig at mange ulike fagmiljøer kom med i ordningen for dermed å få styrket 

sine relasjoner til regionen. 

 

Mulighetene for nye stipendiatstillinger finansiert av fylkeskommunene må ses i sammenheng 

med den invitasjonen UiA vil få til innspill til Regionalt utviklingsprogram (RUP Agder 2013). 

Forskningsdirektøren vil komme tilbake til SUF med dette på et senere møte. 

 

Basistildeling fra UiA 

Det er forskningsdirektørens mening at de 6 stillingene som UiA har bevilget over basis bør 

videreføres for en ny 3 årsperiode etter 2014. Det vil sikre at oppfyllingsgradeni forhold til de 

øremerkede stipendiatstillinger fra KD vil være på minst 100%. Vi ønsker derfor å diskutere 

dette med SFU. 

 

Øke volum gjennom ekstern finansierte stipendiatstillinger 

Nesten halvparten av UiAs stipendiatstillinger er finansiert gjennom grunnbevilgningen, mens 

det er omtrent en tredjedel ved de fleste andre norske universiteter. UiA har potensiale til å øke 

omfang av ekstern finansierte stipendiatstillinger. 

 

 

 

Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger 

SFU har ved flere anledninger diskutert premissene for fordeling av stipendiatstillinger. På 

grunn av at UiA har så få stipendiat stillinger har det vært vanskelig å bruke kriteriene fullt ut. 

Sist SFU diskuterte saken var desember 2008 (sak 140/08).  

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 
[1] http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Forskning/rapporter/Rapport_stipendiater_2012.pdf 
[2] Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd 
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Oversikten over antall ph.d.-studier ser nå helt annerledes ut enn i 2008 

 

Hvilke prinsipper ønsker SFU skal være utslagsgivende? 

- Antall spesialiseringer pr. program? 

- Antall personer med veiledningskompetanse på fakultetet (målt i førstestillinger/ 

førsteamanuensiser og professorer) 

- Andre faktorer, som gjennomstrømning, deltakelse i nasjonale forskerskoler, tilgang 

på kvalifiserte kandidater 

- Gammel eller ny doktorgradsstruktur (nåværende eller fra og med jan 2013)? 

- Styrets satsingsområder 

- Historisk fordeling videreføres 

- NOKUTs krav til volum på et program? Særlig i forhold til Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap og Fakultets for kunstfag som bare har en spesialisering hver. 

- Robust vs fleksibel: Hvor ofte skal vi endre på en vedtatt fordeling om det ikke 

kommer nye tildelinger (årlig, hvert tredje år, nye ph.d.-studier) 

 

Forslag til vedtak: 

1. SFU ber universitetsledelsen fortsette dialogen med KD og andre politiske myndigheter 

om flere stipendiatstillinger. 

2. SFU anbefaler overfor universitetsstyret at finansieringen av 6 stipendiatstillinger over 

basisbudsjettet forsetter for en ny 3-års periode utover 2014. 

3. På grunnlag av diskusjonen i møtet ber SFU forskningsdirektøren legge frem et forslag 

til fordelingsprinsipper på neste ordinære møte. 
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