
 

 

 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: Hotel Norge, Lillesand 

Dato: 11. juni 2014 

Tidspunkt: 09:00-16:00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon Jahr) Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Sigbjørn Sødal Fakultet for samfunnsvitenskap/ 

Handelshøyskolen 

 

Per Kvist Fakultet for kunstfag  

Frank Reichert (kom kl 09:55) Fakultet for teknologi og realfag  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Elisabeth Holen Rabbersvik (gikk kl 15:00) Representant for ph.d.-kandidatene  

Jan Arve Olsen Kommunikasjonsavdelingen, observatør  

Kristin Wallevik (kom kl 13:30) Agderforskning, observatør  

 

Forfall: 

Navn   

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Birte Simonsen (ingen vara) Avdeling for lærerutdanning  

Hanne Graver Møvig Universitetsbiblioteket, observatør  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Heinz Forskningsdirektør 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

Ellen Frivold Forskningssekretariatet 

Hilde Inntjore Forskningssekretariatet 

 

 



SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 17/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 18/14 Protokoll fra forrige møte   

SFU 19/14 Referatsaker og orienteringer 2014/22  

SFU 20/14 Valg av nestleder for Det sentrale forskningsutvalget 2014/22  

SFU 21/14 Innstilling fra arbeidsgruppe vedr tilpassing av den 

fakultetsvise organiseringen av doktorgradene 

2013/1079  

SFU 22/14 Tildeling av støtte til faglige konferanser og seminarer - 

andre tildeling 2014 

2013/2765  

SFU 23/14 Utvidet prosjektutviklingsstøtte 2014/333  

SFU 24/14 Informasjonsutveksling   

SFU 25/14 Seminartema: Hvilke virkemidler har vi for å støtte 

oppbygning av forskningsaktiviteten ved UiA og 

hvordan kan vi bruke dem på best mulig måte? 

2014/22  

 

 

SFU 17/14 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 18/14 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 7. mai 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 19/14 Referatsaker og orienteringer 

 

1. Orientering om nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. v/ Siren Neset og 

Carl Erik Moe 
Presentasjonene blir sendt utvalget etter møtet. 

Interesserte oppfordres til å ta kontakt med Norges forskningsråd som er 

behjelpelige og imøtekommende. Saksbehandlingstiden for disse sakene er 

som regel kort. 

2. Forslag om endringer i forskrift om studier og eksamen ved UiA 
Kommentarer: Har det vært vurdert å legge ny og utsatt eksamen til august? 

Dekkes det av innen første del av semesteret?  

3. Strategi for Horisont 2020 
Simone Heinz informerte og viste til Tor Aagedals leder på Innaskjærs: 

https://intra.uia.no/nyheter/leder/Sider/Tor-100614.aspx 

Regjeringen legger vekt på at UiA lykkes i Horisont 2020 og vil følge 

https://intra.uia.no/nyheter/leder/Sider/Tor-100614.aspx


dette opp i styringsdialog. Regjeringen vil vurdere endringer i 

finansieringsordningene som kan komme til å få betydning for UiAs 

økonomi. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

 

SFU 20/14 Valg av nestleder for Det sentrale forskningsutvalget 

Forslag til vedtak: 

Stephen Seiler velges som stedfortredende møteleder til Det sentrale forskningsutvalget. 

Enstemmig vedtak: 

Stephen Seiler velges som stedfortredende møteleder til Det sentrale forskningsutvalget. 

 

 

 

SFU 21/14 Innstilling fra arbeidsgruppe vedr tilpassing av den fakultetsvise 

organiseringen av doktorgradene 

Forslag til vedtak: 

Sentralt forskningsutvalg slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen. 

Forslagene oversendes universitetsstyret. 

 

Kommentarer fra utvalget: 

Krav til fagmiljøet/veilederkapasitet er formulert forskjellig i teksten og i strukturskjemaet. Det 

bør være samsvar. 

Formuleringen «med doktorgrad» (punkt 4 c) vil i noen tilfeller ekskludere de estetiske fagene 

på Fakultet for kunstfag der annen kompetanse kan være relevant. Det bør settes inn en fotnote 

med et slikt unntak – f.eks. «førstekompetanse på kunstnerisk grunnlag». 

Understrekningene i teksten bør fjernes.  

Enstemmig vedtak: 

Sentralt forskningsutvalg slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen med de endringer som 

framkom i møtet. 

Forslagene oversendes universitetsstyret. 

 

 

 



SFU 22/14 Tildeling av støtte til faglige konferanser og seminarer - andre 

tildeling 2014 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2014 – andre 

tildeling – som vist i vedlagte tabell. 
 
 

Elisabeth Holen Rabbersvik sitter i programkomiteen til Scandinavian Conference on Health 

Informatics, som har søkt om støtte, og er dermed inhabil i denne saken. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2014 – andre 

tildeling – som vist i vedlagte tabell. 

 
Fakultet for humaniora og pedagogikk   

Translatørdagen 2014      50 000  

Fakultet for samfunnsvitenskap 

Digital learning landscapes - transition, disruption, innovations      50 000  

Kristiansand International Workshops on Information System 

Research (KIWISR) 15 000 

Handelshøyskolen 

EMRBI Annual Conference at UiA      50 000  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Scandinavial Conference on Health Informatics      40 000  

Fakultet for teknologi og realfag 

Ergodic theory and Combinatorics      50 000  

Konferens om matematiske lærebøcker og digitale og andre 

undervisningsresurser 

 

15 000 

Fakultet for kunstfag 

Music - Arts - Contexts: Exploring new vistas for interdisciplinary 

research in the arts      29 600  

 

 

 



SFU 23/14 Utvidet prosjektutviklingsstøtte 

Forslag til vedtak: 

Forskningssekretariatet og viserektor for forskning får mandat til å jobbe videre med utvidet 

prosjektutviklingsstøtte i tråd med saksframlegget og de innspillene som framkom i møtet. 

Retningslinjer for utvidet prosjektutviklingsstøtte blir framlagt for SFU i septembermøtet. 
 

Fra diskusjonen i møtet: 

- Det er opp til SFU å fordele den samlede potten til tiltak for økt forskningsvirksomhet. I 

inneværende år er det til sammen 2,4 millioner kroner (1,6 + 0,6) som er fordelt. Disse har 

vært fordelt på flere støtteordninger. Det bør vurderes om man nå skal gjøre om på 

ordningene og tenke nytt og større med tanke på å gjøre det beste for UiA. 

- Det ble uttrykt skepsis mot at SFU skal bli et nytt strategisk bevilgningsorgan i konkurranse 

med styret. Dersom SFU også skal fordele store pengebeløp kan UiA miste helheten i sine 

strategiske vurderinger. Dette bør heller gå inn i en større fordelingsstrategi. 

- Erfaringen viser at SFU som regel aldri gjør en skjev fordeling. Hvorfor ikke gi midlene 

direkte til fakultetene?  

- En begrunnelse for at SFU skal ha midler å fordele er at man da i større grad har mulighet 

for å støtte tverrfakultære prosjekter.  

- De små midlene kan også være viktige i kommunikasjon med eksterne. Det vil i mange 

sammenhenger være positivt å kunne si UiA sentralt har støttet f.eks. en konferanse. 

- Det er ingenting i veien for at SFU kan bli mer strategisk og det vil være mer aktuelt dersom 

pengebeløpene er større. Dersom man fjerner de små fordelingssakene fra SFU vil det blir 

bedre tid til å ta fatt i de større temaene. 

- Det går mye tid til å søke om små midler. 

- Det har vært diskutert om SFU kan bli sammensatt på en annen måte i neste periode. Det 

kan være en ulempe at alle fakultetene er representert ved sine dekaner. Verken dekanråd 

eller SFU har vært viktige organer for å gi strategiske råd til styret.  

- I saksframlegget nevnes kr 100.000 som maks ramme. Det ble kommentert at dette kan være 

lite. 

- Saken bør i fortsettelsen fokusere på hvordan de ulike støtteordningene kan brukes mer 

strategisk med tanke på å støtte prosjektutvikling og på en slik måte at man unngår å bruke 

tid på fordeling av små midler. 

- Midlene kunne brukes for å tenke litt større i forhold til EU-prosjekter. 

- Det trengs faste, klare retningslinjer. 

- Små midler kan ha en stor betydning i en tidlig fase av et prosjekt. 

- Innspillene fra seminardelen av møtet blir også tatt med i arbeidet videre med denne saken. 

 

Forslag til endringer i vedtak 

Sigbjørn Sødal foreslo å stryke «saksframlegget» i forslag til vedtak.  

Med denne endringen ble vedtaket enstemmig. 

Enstemmig vedtak: 

Forskningssekretariatet og viserektor for forskning får mandat til å jobbe videre med utvidet 

prosjektutviklingsstøtte i tråd med de innspillene som framkom i møtet. Retningslinjer for utvidet 

prosjektutviklingsstøtte blir framlagt for SFU i septembermøtet. 

 

 

 



SFU 24/14 Informasjonsutveksling 

Ingen saker. 

 

 

SFU 25/14 Seminartema: Hvilke virkemidler har vi for å støtte oppbygning 

av forskningsaktiviteten ved UiA og hvordan kan vi bruke dem på best mulig 

måte? 

 

Tid til forskning 

Fordeling av forskningstid – hvordan gjøres det på de ulike fakultetene? 

 

Fakultet for teknologi og realfag 

Alle med førstekompetanse får 25 %, men kan frikjøpes mer gjennom ekstern finansiering opp 

til 75 %. Alle vitenskapelige har 10 % i bunnen. Det kan være en «startpakke» på opptil 50 % 

for nye professorer. Alle kan søke om ett års forskningstermin hvert femte år. Det er utarbeidet 

en standard søknadsmal for dette. Midler til ordningen settes av i budsjettet for fakultetet. Det er 

mange som ikke bruker ordningen.  

Det er mulig å utvide forskningstiden til å omfatte søknadsskriving. Instituttleder fordeler 

forskningstid etter skjønn. Det finnes strategiske midler på fakultetsnivå, men disse blir sjelden 

brukt til forskningstid. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Fordelingen er forskjellig fra institutt til institutt. Ved Institutt for religion, filosofi og historie 

teller DBH-poeng tungt sammen med institusjonsbyggende virksomhet, formidling og 

søknadsskriving. 48 % er høyeste sats, 10 % laveste. Instituttet er strenge på å beregne 

undervisningstid i arbeidsplanen og ser undervisningstid og forskningstid i sammenheng.  

Dekanen ønsker å innføre ordning med forskningstermin der alle kan søke, men fakultetsstyret 

har valgt å si nei til det. Fakultetsstyret diskuterer imidlertid om instituttledere og dekan 

automatisk skal få forskningstermin etter endt periode - ett år for dekan og et halvt år for 

instituttledere.  

Det har ikke vært problematisk at instituttene fordeler forskningstid på ulik måte. De har en 

budsjettmodell på fakultetet som gjør at pengefordelingen til instituttene er resultatbasert. 

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Fakultetet fordeler med 10, 20, 30 eller 50 % forskningstid. Dette gjøres etter søknad til 

forskningsutvalget der DBH-poeng og strategiske vurderinger legges til grunn. De som har høy 

forskningstid leder også en forskningsgruppe. Det er instituttlederne som avgjør til sist. Det er 

25 % gjennomsnittlig forskningstid på fakultetet.  

Fakultetet vil nå flytte ressurstildelingen fra forskningsutvalget. Ressursfordelingen flyttes til 

instituttledere i samarbeid med seniorforskere. Forskningsutvalget vil med denne endringen bli 

et mer strategisk utvalg og det har i den forbindelse også blitt ny sammensetning av utvalget 

med instituttledere og forskningsgruppeledere. Alle professorer har i utgangspunktet 50 % 

forskningstid og mange av disse er forskningsgruppeledere. Fakultetet har ikke ordning med 

forskningstermin, men kunne gjerne hatt det hvis ressursene hadde vært bedre. Ledige 

stipendstillinger blir «lyst ut» og fordeles internt på fakultetet, og alle forskningsgrupper kan 

søke om disse.  

Alle instituttene fordeler på samme måte, selv om det finnes historiske forskjeller.  

 

 



Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 

Begge fakultetene har fire små institutter. Forskningstiden blir fordelt med 10, 20, 30 eller 40 % 

målt ved DBH-poeng og kvalitet i publiseringen. Professorer har i enkelte tilfeller fått 10 % hvis 

de ikke har produsert. Andel DBH-poeng og førstestillinger har økt og flere har kvalifisert seg 

til høyere forskningstid. Det er også mulig å kjøpe seg fri fra undervisningen. Det er litt 

forskjellig fra institutt til institutt hvordan det fordeles. Hos samfunnsvitenskap har 

instituttlederne høy myndighet til å fordele ressurser, men på Handelshøyskolen er det ikke 

rammestyring for instituttene og visedekan har dermed større myndighet.  

Fakultetene har ikke forskningstermin, selv om noen institutter har gitt forskningstermin i 

enkelte tilfeller. Fakultetene har minst mulig fordeling som krever søknadsprosesser og 

byråkrati og bruker standardisert fordeling av f.eks. reisemidler dersom man oppfyller fastsatte 

krav. Deltakelse på konferanser med fagfellevurdert bidrag får støtte.  

Forskningsutvalget er reorganisert og består av instituttleder,  én programleder/programkontakt, 

student, dekan og visedekan. Utvalget tar også ph.d.-saker. 

Dekanen har en strategisk pott, men dette er mindre aktuelt etter at man begynte med 

rammestyring. Rammestyringen har vist seg å gi økt handlingsrom. 

 

Fakultet for kunstfag 

Forskningsutvalget består av dekan, instituttledere og nøkkelpersoner fra fagmiljøene. Utvalget 

gir råd om tildeling av forskningstid. Utvalget leser samtlige søknader i fellesskap og gir 

instituttledere råd om prioritering og argumenter til fordelingen. Instituttlederne synes dette er 

en fornuftig måte. Det gis flatt 10 % til alle, men det burde kanskje vært 5 %. Det er ca 25 % 

forskningstid i snitt på fakultetet. Det har hendt at noen har fått «startpakke». Fakultetet har ikke 

forskningstermin. Det er et ønske, men det er ikke mulig å få til. I fordelingen av forskningstid 

ses det på DBH-poeng, men ikke utelukkende. Man ser også på kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Det tas en skjønnsmessig vurdering ut fra et sett kriterier. Man skal kunne vise til resultater og 

bidra i miljøet for å kunne få forskningstid. Det er ikke nok å være professor, selv om disse i 

utgangpunktet har mer forskningstid. Det trengs mindre styring når forskningsgruppene er 

velfungerende. Dekan har noen midler til disposisjon og forskningsutvalget har noe. 

 

Fra diskusjonen: 

- Innen humaniora har det vært diskutert om forskningsgrupper er den beste 

organisasjonsmåten for å kunne øke søknadsaktiviteten. Det kan bli et problem å satse på 

forskningsgrupper internt kontra å delta i internasjonale nettverk. På helsefag derimot er man 

helt avhengig av å være en forskningsgruppe/team, men dette kan kanskje være forskjellig 

fra fagmiljø til fagmiljø. 

- Det viktige må være å kunne vise at man har den fokuserte kompetansen som man trenger 

for å kunne nå opp i det aktuelle prosjektet. Man må finne et fornuftig prosjekt og det 

bestemmer strategien. 

- Det kan bero på en misforståelse at alle i en forskningsgruppe skal være med i alle 

prosjekter, det er ikke tanken. Det er ingenting i veien for å dele opp gruppen eller at 

enkeltpersoner deltar i prosjekter. 

- Å opprette forskningsgrupper er en del av en kulturbyggingen. Å komme inn i en 

forskningsgruppe vil være en del av læringen for nye forskere. Eksternfinansiering vil noen 

ganger springe ut av dette, men ikke alltid. En forskningsgruppe skal være mer enn det. En 

forskningsgruppe skal være en arena for kritisk diskusjon, faglig tilhørighet etc.  

- Forskningsgrupper er en god idé, men det løser ikke alle problemer og utfordringer. Det må 

ikke være det eneste som er riktig og alle må ikke tvinges inn en slik organisering. I noen 

disipliner kan det være avgjørende å være med, men i andre miljøer er det unødvendig.  

- I insentivene har publisering hatt større gjennomslagskraft enn søknadsskriving. Det bør bli 

insentiver for søknadsskriving. Det er frustrerende å få avslag på søknader gang på gang, 

selv om disse er gode. Det må anerkjennes at forskere sender inn søknader.  



- Det er mange årsaker til at søknader ikke når opp. Man må være forsiktige med å snakke om 

dårlig kvalitet. Det blir et negativt stempel dersom det blir uttalt og forskere kvier seg for å 

prøve igjen. Kan det brukes et annet begrep enn kvalitetssikring? 

- Man må ha mekanismer for å få feedback, selv om det ikke kalles kvalitetssikring. Det er 

viktig at en kan tillate å si at det ikke var godt nok og det vil også komme til uttrykk i 

evalueringen. 

- De fleste søknader går ikke gjennom. Det er viktig å lære av avslagene og sørge for at 

søknadene blir så gode som mulig uansett hva vi kaller det. Prosessen begynner før 

utlysingen kommer. 

 

Forskning i budsjettmodellen 

 

Fra diskusjonen: 

- Det bør ikke gjøres store endringer i budsjettmodellen nå når regjeringen utreder 

finansieringssystemet. Det som utvalget bør diskutere er justeringer av noen vektinger, 

prisen pr. publiseringspoeng e.l. Det er naturlig å ta en større gjennomgang når KD har 

fastsatt sin budsjettmodell.  

Styret har diskutert budsjettmodellen og sier at de ønsker å nedtone publisering og framheve 

gjennomstrømning på ph.d., men også å forsterke andre insentiver. Det vil være lurt å 

komme med innspill tidlig. 

- UiA får ca 35.000 pr publiseringspoeng, men gir mer ut til fakultetene – ca 47.000. Et 

forslag er å redusere insentivene for publiseringspoeng og heller bruke midler til uttelling pr. 

førstestilling. Slik det er i dag lønner det seg å ansette lektorer til undervisning. Dersom man 

økte uttellingen fra ca 70.000 til f.eks. 90.000 ville dette gitt mer til forskningstid. 

- Det virker litt prematurt å gi midler til forskningsgrupper nå. Det bør gå mer midler til 

søknadsskriving. 

- Insentiver er avgjørende for å øke ekstern inntjening. Vi trenger midler for å arbeide med 

idéutvikling, bygge nettverk, skrive søknader. 

- Formidlingspotten er uendret, men poengene er økt. Det bør diskuteres om potten skal økes 

og også ha en diskusjon om hvordan ordningen skal forstås. 

- UiAs største utfordring er å rekruttere toppforskere. Må ha handlingsrom for å kunne 

forhandle i konkurranse med f.eks. Aalborg, UiO eller NTNU. Det er ofte én person som 

løfter et helt miljø. 

- Man bør gi midler til de som er i en oppbyggingsfase og ikke bruke midler til å løfte de som 

allerede er store. 

 

 

 


