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SFU 1/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 2/14 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 26. november 2013 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 3/14 Referatsaker og orienteringer 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

1. Resultater fra FRIPRO-utlysing og fellesløft 

2. Kunnskapsministerens syvpunktsplan 

3.  Fakultetsrapport – del 2 Forskerutdanning og forskning – endret mal 

4. Forskningsopphold på Xristos forskningssenter 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 



SFU 4/14 Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt forskningsaktivitet 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,6 mill kr og kr 600 000 i overførte midler til tiltak 

for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer kr 500.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering  kr 600.000 

 Utvidet prosjektutviklingsstøtte for langsiktig 

prosjektutvikling i forskningsgrupper  kr 500.000 

 Forskerutdanning (inkl. midler til 

 stipendiatorganisasjonen)    kr 150.000 

 Inspirasjonsseminar: Hvordan bygger opp en  

forskningsgruppe     kr   50.000 

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

endringer i fordelingen mot slutten av året. 

 

Frank Reichert foreslo å avsette kr 300.000 til å støtte forskningsprosjekter som involverer 

studenter. Midlene frigjøres ved at de andre tiltakene reduseres med 20 %. 

 

Dag G. Aasland støttet Reicherts forslag, men foreslo at ingen midler omfordeles og at 

kriteriene for Utvidet prosjektutviklingsstøtte endres slik at forskningsprosjekter som involverer 

studenter kan støttes. Saken kommer opp på neste møte. 

 

Reicherts forslag med Aaslands endringer ble enstemmig vedtatt.  

 

Enstemmig vedtak: 

1. Kriteriene for Utvidet prosjektutviklingsstøtte endres slik at forskningsprosjekter som 

involverer studenter kan støttes. Saken kommer opp på neste SFU-møte. 

2. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,6 mill kr og kr 600 000 i overførte midler til tiltak 

for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer kr 500.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering  kr 600.000 

 Utvidet prosjektutviklingsstøtte for langsiktig 

prosjektutvikling i forskningsgrupper/prosjekter  

som involverer studenter    kr 500.000 

 Forskerutdanning (inkl. midler til 

 stipendiatorganisasjonen)    kr 150.000 

 Inspirasjonsseminar: Hvordan bygger opp en  

forskningsgruppe     kr   50.000 

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

endringer i fordelingen mot slutten av året. 



SFU 5/14 Gjennomgang av kriterier for støtte til faglige 

konferanser/seminarer ved UiA 

Forslag til vedtak: 

Viserektor får fullmakt til å endre kriteriene for støtte til faglige konferanser/seminarer ved UiA 

i henhold til vedlagte forslag og med de endringer som kom fram i møtet. 

 

Utvalget diskuterte saken og følgende momenter ble nevnt: 

 Faglighet og kvalitet bør være førsteprioritet. Tverrfaglighet må komme sekundært. 

 En sentral ordning skal kunne framheve det tverrfaglige. 

 Kriteriene bør kunne ivareta risikodeling ved at maksbeløpet fjernes. 

 Ordningen kan avvikles og midlene kan tilføres fakultetene. 

 Kriteriene kan være som før. 

 

Helje K. Sødal foreslo å beholde kriteriene som før, med unntak av maksbeløpet. 

Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer. 

 

Det ble foreslått å heve maksbeløpet til kr 100.000, alternativt kr 50.000. 

Forslaget om å heve maksbeløpet til kr. 50.000 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

Det var enighet om å lage en søknadsmal ut fra retningslinjene. 

 

Vedtak: 

Retningslinjene beholdes som før, men maksbeløpet heves til kr 50.000. 

Det lages en søknadsmal ut fra retningslinjene. 

 

 

 

SFU 6/14 Evaluering av den norske publiseringsindikatoren 

Forslag til vedtak: 
Utformes i lys av diskusjonen i SFU. 

 

Momenter som ble nevnt i utvalgets diskusjon: 

 Det er ikke samsvar mellom tidsskriftene som tillegges vekt i Norge og de som betyr noe 

internasjonalt. Noen mente at UiA kunne hatt en tilleggsordning som belønner publisering i 

internasjonale tidsskrifter, andre mente at siden det er så stor forskjell mellom fagmiljøene 

så vil dette slå skjevt ut. For noen fagmiljøer er det nasjonale det viktigste. 

 Google Scholar gir oversikt over de viktigste indikatorene i de ulike fagmiljøene. 

 Evalueringen som nå skal gjøres av teknologifagene vil gi noen svar på det som gjelder 

publiseringer i dette fagmiljøet. 

 Det er mulig å fremme kvalitet på andre måter enn bare ved å vise til publiseringspoeng. 

 Det finnes gode verktøy for å gå gjennom publiseringen ved UiA og det kan vurderes om 

dette bør gjøres. 

 UiA har formidlingsmodul i budsjettmodellen. Det bør finnes klare retningslinjer for 

registreringen av formidling. (Stikkord: Hvor lite kan det være?) 



 Kriteriene i formidlingsmodulen bør tas opp på nytt. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget slutter seg til å ta opp innspill til budsjettmodellen om insentiver 

til forskningsaktivitet og før neste rapportering få klarere retningslinjer for registrering av 

formidling. 

 

SFU 7/14 Drøftingssak: Strategisk ramme til fakultetene med mål om å øke 

ekstern finansiering 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget takker for informasjon fra fakultetene og ber om en ny 

orientering på et seinere tidspunkt.  

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Fakultetet ønsker å bruke noe som driftsmidler til forskningsgrupper og det er ønskelig med en 

vitenskapelig assistent. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Midlene er fordelt på instituttene og blir i hovedsak brukt til å øke kompetansen på 

søknadsskriving. 

 

Fakultet for kunstfag 

Midlene holdes sentralt på fakultetet og fordeles av Fakultetets forskningsutvalg. Fakultetet 

ønsker å knytte til seg ekstern søknadskompetanse og kjøper også fri personer som kan utvikle 

søknader. Fakultetet har en mentorordning og det arrangeres miniseminarer rundt idéutvikling 

for å få fram prosjekter.  

 

Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 

Midlene er fordelt på instituttene og det er litt ulikt hvordan de blir brukt. Hovedsakelig brukes 

midlene til søknadsskriving og til forskningsgrupper. 

 

Fakultet for teknologi og realfag 

Forskerne får 2 % av eksterne penger som kommer inn og det har vist seg at det øker søkningen. 

Det er avsatt midler til nettverksbygging på mange arenaer. Fakultetet har besatt to stillinger på 

Institutt for IKT for å frigjøre tid og de kunne tenke seg å ansette forskere uten ph.d.-grad, men 

som likevel har tilstrekkelig kompetanse. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget takker for informasjon fra fakultetene og ber om en ny 

orientering på et seinere tidspunkt.  

 



SFU 8/14 Drøftingssak: Hvilke områder vil SFU fokusere på i 2014? 

Forslag til vedtak: 

Vedtak formuleres i møtet. 

 

Fra diskusjonen i utvalget: 

 Forskningsprofilering. Det er viktig å passe på at forskningsprofileringen på de nye 

websidene blir bra. Det er viktig at UiA framstår som profesjonelle. Nåværende websider er 

dårlige og ikke oppdaterte. Den nye kommunikasjonsdirektøren får en viktig rolle i dette. 

 Fusjon med HiT. Saken bør drøftes av SFU i mai-møtet. 

 Strategi. SFU bør diskutere flere strategiske saker. Hvert fakultet kunne presentere en viktig 

sak som hele UiA bør stå bak. På den måten vet man om hverandre og kan støtte hverandre 

bedre. F.eks. presentasjon fra ett fakultet på hvert SFU-møte. 

 Samarbeid med miljøer utenfor UiA – f.eks. Agderforskning, Teknova, SSHF. 

Agderforsknings strategiarbeid kunne trekkes inn i SFU. 

 Partnerskap med private aktører. Hvordan samarbeide om store forskningsprosjekter?  

 Tidligere temaer som har blitt diskutert i utvalget. Hva har diskusjonene ført til? Har det gitt 

positive resultater? 

Konklusjon: 

Forskningsdirektøren har notert diskusjonen og kommer tilbake til de ulike spørsmålene i løpet 

av året. 

 

SFU 9/14 Informasjonsutveksling 

Skrivekurs 

Jan Arve Olsen orienterte om skrivekurs som Aftenposten arrangert ved UiA. Dette var et to-

dagers kurs med 14 deltakere fra ulike fagmiljøer. Ca. 50 personer var interessert. Deltakerne 

har i etterkant dannet sin egen facebook-gruppe. Kurset resulterte i flere artikler og kronikker. 

Olsen har vært i kontakt med Forskning.no og de vil holde kurs til våren. Om mulig kan kurset 

knyttes til forskningsgrupper. 

 

Fakultetsvise doktorgradsprogram 

Øyvind Nystøl orienterte om status for fakultetsvise doktorgradsprogram. Søknadene blir 

behandlet etter hvert som de kommer inn og man er interessert i å imøtekomme fakultetenes 

behov.  

 

Filming 

Formidlingsavdelingen har knyttet til seg en person som er god på filming. Interesserte kan 

henvende seg dit. 

 

SFU-møtet 9. oktober 

Dag Aasland kan ikke møte denne datoen og møtet må enten flyttes på eller ha en annen 

møteleder. 

 

Vitnemål for ph.d.-kandidater 

Frank Reichert etterlyste en drøfting av utformingen av ph.d.-vitnemål. Utformingen er ikke 

optimal og det brukes til dels dårlig engelsk. Saken tas på neste SFU-møte. 


