
 

 

 Møteprotokoll 

 

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

Dato: 7. mai 2014 

Tidspunkt: 12:30-16:00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn   

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Ingunn Folkestad Breistein  

(for Ernst Håkon Jahr) Fakultet for humaniora og pedagogikk 

 

Sigbjørn Sødal 

Fakultet for samfunnsvitenskap/ 

Handelshøyskolen 

 

Per Kvist Fakultet for kunstfag  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning  

Elisabeth Holen Rabbersvik Representant for ph.d.-kandidatene  

Paal Pedersen/Jan Arve Olsen Formidlingsavdelingen, observatør  

Arthur N. Olsen (for Hanne Graver Møvig) Universitetsbiblioteket, observatør  

 

Forfall: 

Navn   

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Frank Reichert (ingen vara) Fakultet for teknologi og realfag  

Hanne Graver Møvig Universitetsbiblioteket, observatør  

Kristin Wallevik Agderforskning, observatør  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Heinz Forskningsdirektør 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

Hilde Inntjore Forskningssekretariatet 

 

 



SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 10/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 11/14 Protokoll fra forrige møte   

SFU 12/14 Referatsaker og orienteringer 2014/22  

SFU 13/14 Utdannings- og forskningsmelding 2013 2014/437  

SFU 14/14 Drøftingssak: Forskningsgrupper versus sentra 2014/22  

SFU 15/14 Drøftingssak: Sluttrapporten Fellesprosjekt HiT/UiA 2014/22  

SFU 16/14 Informasjonsutveksling   

 

 

SFU 10/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 11/14 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 13. februar 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 12/14 Referatsaker og orienteringer 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering. 

1. Ph.d.-vitnemål - orientering 

  

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering. 

 



SFU 13/14 Utdannings- og forskningsmelding 2013 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget tar Utdannings- og forskningsmelding 2013 til orientering. 

2. Viserektor for forskning og viserektor for utdanning får fullmakt til å innarbeide eventuelle 

endringer. 

3. Saken går videre til universitetsstyret. 

 

Simone Heinz presenterte de delene av Utdannings- og forskningsmeldingen som er relevante 

for Det sentrale forskningsutvalget.  

 

Administrasjonen noterte seg merknader/kommentarer og vil innarbeide disse i endelig versjon 

av meldingen. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget tar Utdannings- og forskningsmelding 2013 til orientering. 

2. Viserektor for forskning og viserektor for utdanning får fullmakt til å innarbeide eventuelle 

endringer. 

3. Saken går videre til universitetsstyret. 

 

SFU 14/14 Drøftingssak: Forskningsgrupper versus sentra 

Forslag til vedtak: 

Vedtak utformes i møtet. 

 

Stephen Seiler innledet og la vekt på følgende: 

Det finnes mange ulike typer sentra. Noen sentra er i praksis forskningsgrupper, mens andre er 

sentra med nasjonal tilknytning. 

Det finnes ingen spilleregler/retningslinjer/definisjon for sentrene. Forskjellen mellom 

forskningsgrupper og sentrene er uklar. Kan det bli kamp om ressurser?  

UiA har mange sentra og mange forskningsgrupper. Bør SFU ha en mening om forholdet 

mellom disse to. Bør noen forskningsgrupper slå seg sammen til sentra? 

 

Fra diskusjonen i utvalget: 

- Hvem som helst kan kalle seg senter og gjør det når det er hensiktsmessig. UiA har ingen 

regler for dannelse av sentra. Kan vi ha det slik? 

- Sentra har ikke alltid handlet om forskning, så det er ingen sammenheng mellom disse og 

forskningsgrupper. Forskningsgruppene har fått en mer klar plass. 

- Det er en fordel å ha et begrep som er litt «løst i kantene» og det kan derfor være 

hensiktsmessig å ikke ha klare regler. 

- Det er ingenting i veien for at en forskningsgruppe kan kalle seg senter, og kan således være 

begge deler. 

- Noen sentra blir tildelt fra sentralt hold, f.eks. NFR eller NOKUT. Det er gjerne disse som 

andre institusjoner viser på sine nettsider. Noen sentra er opprettet av UiA sentralt. Noen 

sentra er resultat av samarbeid med omverdenen. Andre sentra har rene servicefunksjoner 

som f.eks. Pedagogisk utviklingssenter (PULS). 

- Vanskelig å lage en definisjon og enhetlig struktur, men det bør være en grunn til å kalle seg 

senter.  



- Det er nødvendig å gå gjennom lista over sentra og se om noen kan slettes og om noen ikke 

trenger å vises fram på nettsidene. 

- I arbeidet med evaluering av toppsatsingsområder kan det komme fram momenter som kan 

brukes for å definere eller sortere ulike sentra. 

- Det ville være interessant med en oversikt over hvilke typer sentra som finnes ved UiA. 

 

Enstemmig vedtak: 

Saken ble drøftet og følges videre i arbeidet med evaluering av toppsatsingsområder og i 

arbeidet med utvikling av de nye web-sidene. 

 

SFU 15/14 Drøftingssak: Sluttrapporten Fellesprosjekt HiT/UiA 

Forslag til vedtak: 

Det Sentrale Forskningsutvalg har diskutert saken. De enkelte høringsinstansene kan selv ta 

videre momenter fra diskusjonen i sine høringssvar. 

 

Det sentrale forskningsutvalget erkjenner at utvalget ikke er en høringsinstans, men mener at det 

likevel bør kunne ha synspunkter, særlig i forhold til overordnede forskningsspørsmål, og at 

disse videreformidles til den som skal utrede saken til styret.  

 

Utvalget diskuterte saken og de tilstedeværende medlemmene var spesielt opptatt av følgende 

momenter: 

- Et universitets status og omdømme er i stor grad knyttet til institusjonens forskningsaktivitet 

og resultater. Samtidig er det først og fremst på forskningsområdet UiA har de største 

utfordringene i konkurransen med de mer etablerte universitetsmiljøene. Det er derfor grunn 

til å frykte at den gode og kontinuerlige utviklingen UiA har hatt ikke vil fortsette dersom 

fokuset fra nå av skal være å utvikle én samlet institusjon over et så stort geografisk område 

og med utgangspunkt i en så stor ulikhet på forskningsområdet. 

- Sampublisering mellom forskere ved UiA og HiT har vært og er nesten fraværende. Til tross 

for den økonomiske stimuleringen av fellesprosjekter fra prosjektstyret har de fleste 

forskningsmiljøene ved UiA likevel ikke innledet noe nærmere forskningssamarbeid med 

HiT. Dette gjør det vanskelig å se noen forskningsmessig gevinst av en fusjon. 

- Det er ikke utenkelig at ledelsen for en fusjonert institusjon vil måtte bruke ressurser på å 

styrke visse forskningsmiljøer i Telemark-delen av institusjonen og at dette vil måtte skje på 

bekostning av dagens UiA. 

- Vil en fusjon fremme eller hemme tverrfaglighet og samarbeid mellom fakultetene? I en 

større organisasjon med fakulteter som skal koordinere seg over flere studiesteder kan det bli 

vanskeligere å initiere tverrfakultære initiativer enn det er på UiA i dag. 

- Er det riktig at større miljøer som vil oppstå etter sammenslåing, men som vil være spredt 

over flere studiesteder, vil være kvalitativt bedre rustet til å tiltrekke seg ekstern 

finansiering? 

- Forskning, nå og i framtiden, vil være uavhengig av institusjonelle grenser. En fusjon vil 

derfor ikke kunne skape noen «added value» for forskningen som kan oppveie 

fusjonskostnadene. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget diskuterte saken og ber om at momentene fra diskusjonen blir 

tatt videre til saksutreder og styret. 

 



SFU 16/14 Informasjonsutveksling 

Skrivekurs i regi av forskning.no 

Jan Arve informerte om skrivekurset som ble holdt 5. og 6. mai. Det var mange interesserte 

deltakere fra de fleste fakulteter. Kurset ga en god innføring i «forskning.no» som er en 

publiseringsplattform der forskere selv kan publisere.  

 

UiA får besøk av «forskning.no» i juni og de ønsker å vite om aktuelle forskningsprosjekter som 

kan være modne og godt egnet for å presentere i nettavisen. Ta gjerne kontakt med journalist i 

«forskning.no» Siw Ellen Jakobsen – siwellen@online.no, tlf. 997 33 141. 

 

Heldagssamling 11. juni 

Samlingen blir på Hotel Norge i Lillesand fra kl 9 og avsluttes med middag.  

Opplegg for dagen blir sendt ut seinere. 

 

Møtedato i oktober 

Forskningssekretariatet finner en dato som passer for flest mulig og sender ut endring i Outlook. 
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