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MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetets forskningsutvalg 
 
Dato: 04.02.2015 kl. 12:30 
Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA 
Arkivsak: 15/00099 
  
Tilstede:  Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder 

Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
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 
Elisabeth Holen-Rabbersvik, representant for ph.d.-kandidatene 
Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 
Else-Margrethe Bredland, Universitetsbiblioteket, observatør 
Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning 

Marit Aamodt Nielsen, viserektor for utdanning 
  
Andre: Simone Heinz, forskningsdirektør 

Hilde Inntjore, forskningssekretariatet 
  
Protokollfører: Wenche Flaten, forskningssekretariatet 
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1/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 1/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 4  

2/15 Protokoll fra møtet 11. desember 2014 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 2/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møtet 11. desember 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 11. desember 2014 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/15 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 3/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
1. Sensitive data 
2. Invitasjon til å foreslå medlemmer til Forskningsrådets divisjonsstyrer for perioden 2015-

2019 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/15 Drøftingssak: Hvilke områder vil Universitetets forskningsutvalg 
fokusere på i 2015? 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 4/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Viserektor for forskning, nyskaping og formidling og forskningsdirektør noterer seg 
momenter fra diskusjonen og tar disse med i planlegging av årets møter i Universitetets 
forskningsutvalg. 
 
 
Møtebehandling 
Aktuelle tema som kom fram i diskusjonen: 
 Kunstnerisk utviklingarbeid 

For UiA som regional utviklingsaktør nevnes blant annet teknologi og helse. Hele 
universitetet har et potensiale, også kunstfeltet. Per Kvist kan forberede et innspill til 
utvalget og det kan tas opp som tema seinere. 

 Rekruttering 
Å rekruttere riktige ansatte er et viktig bidrag til forskning. Utvalget kan diskutere 
hvordan UiA best kan få til god rekruttering.  
Stikkord: Ha en aktiv tilnærming til rekruttering – vise interesse. Bruke nettverket til å 
skaffe folk. Jobb til ektefelle.  

 Samarbeid med regionen 
Utvalget kan diskutere samarbeid og utvikling i samspill med regionen. Hvordan kan UiA 
være aktiv eier til Agderforskning og Teknova? Hvordan kan UiA utvikle seg i samspill 
med regionen, både med forskningsinstituttene, SSHF og andre aktører i regionen? 

 Studenter som forsknings- aller undervisningsassistenter 
Det ble etterspurt noen felles retningslinjer for ansettelse av studenter som forsknings- 
eller undervisningsassistenter.  

 Styrke kommunikasjonen med de som forsker ved UiA 
I denne forbindelse kan man invitere forskere, fagmiljøer, forskningsgrupper som kan 
presentere seg og forskningen ut fra et gitt tema. Det kan settes et hovedtema for hvert 
møte og innledere og gjester inviteres ut fra det. 

 

Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Viserektor for forskning, nyskaping og formidling og forskningsdirektør noterer seg 
momenter fra diskusjonen og tar disse med i planlegging av årets møter i Universitetets 
forskningsutvalg. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/15 Drøftingssak: Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og 
forskning 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 5/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas med i det videre arbeidet med 
kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning. 
 
 
Møtebehandling 
Fra diskusjonen: 
Det ble nevnt at man bør vurdere å presisere spørsmålene slik at de omhandler de ulike 
nivåene i utdanningene.  
Det ble problematisert at begrepet «forskningsbasert utdanning» brukes og ikke 
«forskningsbasert undervisning». 
Det ble også nevnt at denne kartleggingen antakelig vil reise en del problemstillinger som kan 
diskuteres seinere i utvalget.   
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Forskningsdirektøren noterte utvalgets innspill som tas med i det videre arbeidet med 
kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/15 Fordeling av interne støtteordninger for økt forskningsaktivitet 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 6/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg anbefaler viserektor for forskning, formidling og nyskaping å 
fordele midlene i tråd med saksframlegget og de momenter som kom fram i diskusjonen. 
 
 
Møtebehandling 
 
Fra diskusjonen: 
Utvalget mener at kr 300.000 i overførte midler også bør fordeles og etter diskusjon ble det 
foreslått at konferansestøtten beholdes og at midlene brukes på dette.  
Andre konkrete tiltak som ble nevnt var støtte til prosjekter som involverer studenter og støtte 
til cotutelle-ordningen, ellers vil alle tiltak som løfter institusjonen være aktuelle å støtte. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg anbefaler viserektor for forskning, formidling og nyskaping å 
fordele midlene i tråd med saksframlegget og de momenter som kom fram i diskusjonen. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/15 Drøftingssak: Inspirasjonsseminar for forskningsgruppeledere og 
oppfølging videre 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 7/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg anbefaler at forskningssekretariatet jobber videre med 
utvikling av forskningsgruppene i tråd med det som kom fram i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
 
Kommentarer i møtet: 
 Seminaret var inspirerende også fra et dekanperspektiv og det er positivt med slike 

arrangementer. 
 Gruppedynamikk og gruppesammensetning kan være et aktuelt tema for en samling 

seinere.  
 Det tas sikte på et seminar til høsten, ev. med samme foredragsholder  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg anbefaler at forskningssekretariatet jobber videre med 
utvikling av forskningsgruppene i tråd med det som kom fram i møtet 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/15 Prosjektutviklingsstøtte, revidering av retningslinjer. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 8/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg vedtar de retningslinjene som fremkommer i saksfremlegget 
og eventuelle endringer som fremkom i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
 
Kommentarer i møtet: 
 I tillegg til NFR og EU bør andre viktige nasjonale og internasjonale finansieringskilder 

med strategisk betydning for UiAs fagområder nevnes i retningslinjene.  
 Det bør vurderes om støtten skal differensieres ut fra hvor stort prosjektet er. En kan f.eks. 

skille mellom prosjekter på under og over én million kroner, eller om prosjektet søker om 
rekrutteringsstillinger (stipendiat, post.doc.) eller ikke.  

 Søknadsbank med gode NFR-søknader ligger på Innaskjærs. Det er i tillegg planer om en 
søknadsbank for EU-søknader. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg vedtar de retningslinjene som fremkommer i saksfremlegget 
og eventuelle endringer som fremkom i møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/15 Gjennomgang av kriterier for resultatuttelling for formidlingspoeng - 
organisering av arbeidet videre 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 9/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitets forskningsutvalg vedtar den videre organiseringen i tråd med saksframlegget og 
de endringsforslag som framkom i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Det kom ingen kommentarer i møtet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitets forskningsutvalg vedtar den videre organiseringen i tråd med saksframlegget. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/15 Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 04.02.2015 10/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak fremmes. 
 
 
Møtebehandling 
 
Fellesløft III 
UiA har sluttet seg til ordningen. Fellesløft III skal være rettet inn mot å bidra til flere 
verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Fellesløft III er tenkt gjennomført innenfor 
rammen av FRIPRO og i form av prosjekter med romsligere bevilgninger og lengre 
tidshorisont enn de ordinære forskerprosjektene, men allikevel langt mindre omfattende enn et 
SFF. Som tidligere Fellesløft er dette også foreslått som et spleiselag mellom universitetene 
og Forskningsrådet (50/50).   
Forskningsrådet har sendt brevet til Kunnskapsdepartementet og venter på svar for å få 
bekreftet om Fellesløft III kan gjennomføres. Forskningssekretariatet vil informere 
fakultetene så snart det foreligger mer informasjon. 
I foreslått Fellesløft III må ledelsen ved hver institusjon sende en oversikt over søknader de 
ønsker skal være med. Institusjonen må selv prioritere blant de best rangerte prosjektene som 
blir sendt inn til FRIPRO. Hvordan dette kan gjøres vil bli diskutert i et av de nærmeste UF-
møtene. 
  
Utvisningssak 
Viserektor orienterte om utvisningssak. 
 
Regionplan Agder 2020 
Inger Holen fra Regionplan Agder 2020 presenterte skisse til struktur for ny regional FoU-
strategi. 
Strategien skal behandles i fylkestingene i mars og det blir høring på seks uker. Det 
arrangeres høringskonferanse 19. mars. 
 
 
Vedtak  
Ingen forslag til vedtak ble fremmet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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