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MØTEPROTOKOLL  
 

Det sentrale forskningsutvalget 
 
Dato: 11.12.2014 kl. 12:30-15:00 
Sted: A7 001, Campus Kristiansand 
Arkivsak: 14/03102 
  
Tilstede:  Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder 

Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Helje K. Sødal (for Ernst Håkon Jahr), Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 
Sigbjørn Sødal, Fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen 
Per Kvist, Fakultet for kunstfag 
Frank Reichert, Fakultet for teknologi og realfag 
Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning 
Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 
Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør 

  
Forfall:  Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Elisabeth Holen Rabbersvik, representant for ph.d.-kandidatene 
Else-Margrethe Bredland, Universitetsbiblioteket, observatør 
Marit Aamodt Nielsen, viserektor for utdanning 

  
Andre: Simone Heinz, forskningsdirektør 

Øyvind Nystøl, Forskningssekretariatet 
Hilde Inntjore, Forskningssekretariatet 
Kari Nordstoga Hanssen, Forskningssekretariatet 

  
Protokollfører: Wenche Flaten, Forskningssekretariatet 
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48/14 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 48/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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49/14 Protokoll fra møtet 13. november 2014 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 49/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 13. november 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 13. november 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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50/14 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 50/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
1. Grunnleggende forskning. Forskningsrådets policy 2015-2020 
2. Orientering om prosjektutviklingsstøtte (PUS) 
 
Utvalget hadde ingen kommentarer til sakene. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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51/14 Resultatmodulens forskningskomponent og uttelling for avlagte 
doktorgrader ved UiA – gjennomgang før budsjettbehandling 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 51/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget diskuterte innspill fra fakultetene. Forskningsdirektøren tar 
momenter fra diskusjonen med i videre arbeid med en eventuell omlegging av 
budsjettmodellens insentiver knyttet til forskning og avlagte doktorgrader. Saken vil bli lagt 
fram for SFU våren 2015. 
 
 
Møtebehandling 
Momenter fra diskusjonen: 
‐ Det ville bety mye for Fakultet for kunstfag om det fantes en tilsvarende ordning for 

prosjekter innen Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som det er for prosjekter innen 
NFR. Dette ville i så fall måtte bli en intern ordning for UiA fordi det ikke gir noen 
uttelling fra KD. 

‐ Det ble nevnt at det sentrale i denne diskusjonen er totaliteten i budsjettmodellen. Det er 
vanskelig å endre noe når man ikke ser hele bildet og forskjellen mellom utdanning og 
forskning er vesentlig i denne sammenhengen. Det er derfor vanskelig å se 
forskningsuttelling isolert. 

‐ En individuell belønning til kandidater for fullføring for doktorgrad kan virke positivt, 
men dette kan bli vanskelig i forhold til tilsettingsreglementet.  

‐ En disputasstøtte på KFU-konto til hovedveileder (ev. delt mellom veiledere) ble nevnt 
som et aktuelt virkemiddel. Det var imidlertid uenighet i utvalget om dette vil endre 
veileders innsats, som antakelig gjør sitt beste uansett.  

‐ Det å ha gjennomført på nesten normert tid bør vurderes. En fornuftig tredeling kunne 
være: Fullført, fullført på normert tid og fullført på nesten normert f.eks. 4,5 år. 

‐ Bør lang gjennomstrømningstid gi tap for fakultetene? Dette kan eventuelt diskuteres når 
nye stipendiatstillinger skal fordeles. 

‐ Fakultetene står fritt til å lage egne insentiver ut fra sitt budsjett uavhengig av det om 
ligger i UiAs budsjettmodell. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget diskuterte innspill fra fakultetene. Forskningsdirektøren tar 
momenter fra diskusjonen med i videre arbeid med en eventuell omlegging av 
budsjettmodellens insentiver knyttet til forskning og avlagte doktorgrader. Saken vil bli lagt 
fram for SFU våren 2015. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 6  

52/14 Resultatuttelling for formidlingspoeng - gjennomgang før 
budsjettbehandling 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 52/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Dagens resultatuttelling for formidlingspoeng videreføres.  
Utviklingen knyttet til det digitale samfunn, samt opprettelsen av forskningsgrupper ved UiA, 
gjør imidlertid at kriteriene i modellen bør gjennomgås med tanke på et oppdatert og aktuelt 
utvalg av resultatkriterier. 
 
 
Møtebehandling 
Momenter fra diskusjonen: 
‐ Utvalget er enige om at ordningen er positiv og at den bør videreføres. 
‐ Kriteriene bør imidlertid tydeliggjøres. Noen fører opp mange, små ting og det er behov 

for å presisere hva kategoriene innebærer. F.eks hva et intervju er og hvor mange ganger 
man kan registrere samme foredrag.  

‐ Utvalget advarte mot å innføre forskningsgrupper som egne budsjettenheter. UiA må ikke 
gå forbi fakultetsnivået i tildelinger. Styringsnivået må være fakultetet. 

‐ Cristin-administrasjonen sentralt jobber med koblingen mellom Cristin-registrering og 
profilsiden slik at det kan bli en mulighet for å styre hva som blir mest synlig. Slik det er 
nå kan småting få for dominerende plass. 

‐ Kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med forskningssekretariatet/ 
universitetsbiblioteket forbereder en sak om kategorier til våren. Fagmiljøer må 
representeres i et slikt arbeid/arbeidsgruppe.   

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Dagens resultatuttelling for formidlingspoeng videreføres.  
Utvalget ser behov for at ordningen gjennomgås med tanke på et oppdatert og aktuelt utvalg 
av resultatkriterier og ber om å få en sak til neste møte om organisering av arbeidet videre. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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53/14 Økt deltakelse i NFR-programkomiteer/styrer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 53/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møte. 
 
 
Møtebehandling 
Det skal være dialogmøte mellom UiA og NFR 12. desember. 
 
Kommentarer i møtet: 
‐ For EU-prosjekter kan man melde seg selv som evaluator. Vil det være en idé for NFR å 

gå inn for samme ordning? 
‐ UiA kan sende inn forslag på personer uavhengig om NFR spesielt spør om det. 
‐ Det er en sak for universitetsledelsen å ta opp med NFR hvilke kriterier de bruker. 
‐ Det går an å samarbeide med UiS og UiN om å foreslå personer. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken følges opp i tråd med diskusjonen i møte. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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54/14 Kvalitetsutvikling og - sikring av søknader for ekstern finansiering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 54/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det sentrale forskningsutvalget slutter seg til rutiner for kvalitetsutvikling og -sikring med de 
endringer som framkom i møtet. Utvalget ber forskningsdirektøren om å innlede videre 
implementering i dialog med fakultetene. 
 
 
Møtebehandling 
Kommentarer i møtet: 
‐ Det er sent med 6 uker før frist fordi vi vet når de store programmene kommer. Det går an 

å ha årshjul for når utlysinger kommer.  
‐ Det beste ville være å ha et stort register av prosjekter liggende som kan settes ut i livet 

når utlysingene kommer.  
‐ Å innføre slike rutiner vil gi en profesjonalisering av søknadsstøtten. 
‐ SSHF innførte en slik modell og det førte til en merkbar økning i gjennomslag for 

søknader. 
‐ Er det mulig å knytte insentiver til å levere søknader gjennom denne anbefalte prosessen? 

Det går eventuelt an å lage interne stimuleringsmidler innad i fakultetet. 
‐ Det vil komme en sak senere med forslag om å koble PUS-midlene 

(prosjektutviklingsstøtte) til kvalitetssikringsrutinene. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget slutter seg til rutiner for kvalitetsutvikling og -sikring med de 
endringer som framkom i møtet. Utvalget ber forskningsdirektøren om å innlede videre 
implementering i dialog med fakultetene. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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55/14 Drøftingssak: Innstegsstillinger 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 55/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget ber administrasjonen å ta innspill og kommentarer fra 
utvalget med i det videre arbeidet. 
 
 
Møtebehandling 
Personal- og organisasjonsavdelingen jobber med innspill til høringen. 
 
Kommentarer i møtet: 
‐ Dette er en positiv ordning i utgangspunktet.  
‐ Det går an å velge mellom to typer stillinger: Ansatt i post.doc. på åremål eller ansatt som 

førsteamanuensis på åremål med tanke på professoropprykk 
‐ Det må være en klar og tydelig avskjedsmekanisme dersom mål/resultater ikke oppnås. 

Norge har et sterkt stillingsvern. Dette må være en åremålsstilling der den ansatte ikke har 
noen rettigheter utover åremålet. Fireårsregelen gjelder ikke her, men avtalen som inngås i 
hvert enkelt tilfelle blir veldig viktig og må være veldig konkret. Det må også stå noe om 
klagerett. 

‐ Det kan bli problematisk å vite om man kan finansiere en slik stilling i 6-7 år. 
‐ Det går an å få med næringslivet på finansiering. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget ber administrasjonen å ta innspill og kommentarer fra 
utvalget med i det videre arbeidet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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56/14 Møtedatoer våren 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 56/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget vedtar følgende møtedatoer for vårsemesteret 2015: 

onsdag 4. februar 
torsdag 12. mars 
torsdag 7. mai 
torsdag 11. juni (heldagsseminar) 

 
Ordinær møtetid er fra kl 1230 til kl 1530. 
 
 
Møtebehandling 
6.-7. mai er avsatt til ledersamling. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Det sentrale forskningsutvalget vedtar følgende møtedatoer for vårsemesteret 2015: 

onsdag 4. februar 
torsdag 12. mars 
tirsdag 5. mai 
torsdag 11. juni (heldagsseminar) 

 
Ordinær møtetid er fra kl 1230 til kl 1530 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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57/14Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Det sentrale forskningsutvalget 11.12.2014 57/14 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak fremmes. 
 
 
Møtebehandling 
 
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 
Per Kvist har sittet i nominasjonskomite for programstyre for Program for kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Ingen styremedlemmer eller varaer kom med i styret fra UiA. UiA bør 
spørre departementet hvorfor de velger vekk UiA og Per lager forslag til et brev. 
 
Nytt SFI 
Det er svært positivt for UiA å ha fått SFI Offshore Mechatronics. Det sentrale 
forskningsutvalget gratulerer! 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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