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MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetets forskningsutvalg 
 
Dato: 12.03.2015 kl. 13:00-15:30 
Sted:  
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 
Jan Inge Jenssen (for Sigbjørn Sødal), Fakultet for samfunnsvitenskap/ 
Handelshøyskolen 
Per Kvist, Fakultet for kunstfag 
Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 

  
Forfall:  Frank Reichert, Fakultet for teknologi og realfag 

Sigbjørn Sødal, Fakultet for samfunnsvitenskap/ Handelshøyskolen 
Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning 
Representant for ph.d.-kandidatene 
Marit Aamodt Nielsen, viserektor for utdanning 
Else-Margrethe Bredland, Universitetsbiblioteket, observatør 
Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør 

  
Andre: Simone Heinz, forskningsdirektør 

Øyvind Nystøl, forskningssekretariatet 
Stine Øyna, forskningssekretariatet 
Paal Pedersen, kommunikasjonsdirektør 
Anne Grete Lindeland, Fakultet for kunstfag (UF-sak 13/15 - 3) 
Richard Lislevand, Personal- og organisasjonsavdelingen (UF-sak 
14/15) 

  
Protokollfører: Wenche Flaten, forskningssekretariatet 
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11/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 12.03.2015 11/15 
 
 
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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12/15 Protokoll fra møtet 4. februar 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 12.03.2015 12/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 4. februar 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentar 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 4. februar 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/15 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 12.03.2015 13/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
1. UiA godkjent som forskningsinstitusjon av EUROSTAT 
2. Likestillingsprosjekt, BALANSE-midler til UiA 
3. Org 15 – Forskningsadministrasjon og prosjektstøtte 

Anne Grete Lindeland orienterte og oppfordret utvalget til å komme med innspill før 19. 
mars. 

4. Aktiviteter i Nettverk for profesjonsrettet forskning (Pronett) ved UiA, 2014 
5. Status ekstern finansiering 
6. Fellesløft III 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/15 Drøftingssak: Rekruttering 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 12.03.2015 14/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Forskningsdirektøren forbereder rekruttering som tema på forskningsutvalgets 
heldagsseminar i juni ut fra innspillene som kommer fram i møte. 
 
 
Møtebehandling 
Rekruttering som tema vil bli tatt opp på seminaret 11. juni.  
 
Det er flere punkter som bør diskuteres og disse ble nevnt: 
‐ Hvordan kan UiA håndtere at mange ansatte nærmer seg pensjonsalder? Det ville være 

nyttig med grunnlagsdata til junimøtet som sier noe om aldersfordeling ved UiA og 
forventet avgang. 

‐ Hvordan kan UiA konkurrere internasjonalt? 
‐ Rekrutteringsprosessen tar lengre tid i Norge enn i andre land. Hva kan vi gjøre for ikke å 

miste folk i prosessen? Kan vi for eksempel bruke kallelser for å være 
konkurransedyktige? 

‐ Det å beholde ansatte er en viktig del av rekrutteringen. Ofte følger det en familie med 
som må tas vare på. Den sosiale delen er spesielt viktig ved ansettelse av utenlandske 
medarbeidere, men heller ikke ubetydelig når det gjelder nordmenn. Det kan sees i 
sammenheng med Universitetsbymeldingen. Det bør finnes et administrativt apparat som 
har fokus på å ta imot internasjonale nyansatte og deres familie. Det ville være nyttig om 
noen kunne innlede omkring dette i juni. 

‐ Ved rekruttering er omdømmet til UiA viktig. UiA må framstå attraktivt som universitet. 
Det kunne være aktuelt å få noen fra et markedsføringsfirma til å gi inspirasjon om dette. 

‐ Ved markedsføring av UiA vil fakultetenes faglige renommé ofte være viktigere enn UiA 
som helhet. Å få fram gode forskningsnyheter raskt bør prioriteres. 

‐ Det må finnes gode søketreff på Google og andre steder der man søker etter informasjon. 
Informasjonen som finnes på nett blir derfor veldig viktig. 

‐ Hvordan vi møter mennesker i rekrutteringsprosessen er viktig. Det kunne være aktuelt å 
ha med noen fra et rekrutteringsbyrå som kunne innlede om temaet.  

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Forskningsdirektøren forbereder rekruttering som tema på forskningsutvalgets 
heldagsseminar i juni ut fra innspillene som kom fram i møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/15 Resultatmodulens forskningskomponent og uttelling for avlagte 
doktorgrader ved UiA – gjennomgang før budsjettbehandling 2016 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 12.03.2015 15/15 
 
Forslag til vedtak: 
1. Universitetets forskningsutvalg anbefaler følgende endringer i resultatmodulens 

forskningskompenent: 
- Stykkprisen for NFR beholdes som i dagens modell, men utvides til å omfatte også 

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, som er den viktigste nasjonale 
finansieringskilden for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

- Stykkprisen for EU økes fra 60 % av UiAs uttelling i KDs tildeling til 80 % av UiAs 
uttelling i KDs tildeling. 

Resultatmodulens forskningskomponent videreføres ellers etter dagens modell. 
2. Universitetets forskningsutvalg anbefaler en tredeling av resultatmodulens 

forskerutdanningskomponent slik: Stykkpris på kr 200.000 for avlagt doktorgrad, et 
tillegg på kr 100.000 for gjennomføring på normert tid (3,5 år inkl. disputas) og et tillegg 
på kr 50.000 for gjennomføring innen 4,5 år (inkl. disputas). En økt resultatuttelling for 
avlagte doktorgrader foreslås finansiert gjennom en reduksjon i basisfinansieringen til 
doktorgradsutdanning, som vil behandles i sak Budsjettmodell- og kriterier i høst 2015. 

 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Punkt 1 i forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2 
Ernst Håkon Jahr foreslo et tillegg på kr 100.000 innenfor 3+1 (4) år og et tillegg på kr 50.000 
for 3+2 (5) år i stedet for 3,5 og 4,5 år som foreslått av forskningsdirektøren. 
Jahrs forslag falt med 2 mot 3 stemmer. 
 
Vedtak  
1. Universitetets forskningsutvalg anbefaler følgende endringer i resultatmodulens 

forskningskompenent: 
- Stykkprisen for NFR beholdes som i dagens modell, men utvides til å omfatte også 

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, som er den viktigste nasjonale 
finansieringskilden for kunstnerisk utviklingsarbeid. 

- Stykkprisen for EU økes fra 60 % av UiAs uttelling i KDs tildeling til 80 % av UiAs 
uttelling i KDs tildeling. 

Resultatmodulens forskningskomponent videreføres ellers etter dagens modell. 
2. Universitetets forskningsutvalg anbefaler en tredeling av resultatmodulens 

forskerutdanningskomponent slik: Stykkpris på kr 200.000 for avlagt doktorgrad, et 
tillegg på kr 100.000 for gjennomføring på normert tid (3,5 år inkl. disputas) og et tillegg 
på kr 50.000 for gjennomføring innen 4,5 år (inkl. disputas). En økt resultatuttelling for 
avlagte doktorgrader foreslås finansiert gjennom en reduksjon i basisfinansieringen til 
doktorgradsutdanning, som vil behandles i sak Budsjettmodell- og kriterier i høst 2015. 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/15 Gjennomgang av forskningsdagene og Forsker Grand Prix 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 12.03.2015 16/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fremmes i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen orienterte.  
 
Det skal nå være en prosjektgruppe som jobber med Forskningsdagene i stedet for bare en 
person. Dette vil gjøre arbeidet mindre sårbart og det legger mindre press på den ene 
personen. 
 
Forsker Grand Prix utgår midlertidig i 2015. For det første har Høgskolen i Telemark sagt nei 
til samarbeid med UiA og for det andre har interessen vært laber. Kommunikasjonsavdelingen 
vil i stedet fokusere på å lage videopresentasjoner av stipendiatarbeid som kan vises i ulike 
sammenhenger. Dette skal skje i samarbeid med medieavdelingen. 
 
Forskningstorgene fungerer på en god måte, men forbedringer vil alltid vurderes. 
 
Det er planer om å digitalisere TEFT og slutte med papirutgave. Det jobbes også med 
engelske versjoner av artiklene. 
 
Det finnes planer om å få inn faglighet i åpningen av studieåret og man ser derfor på 
arrangementer i denne forbindelse. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg tar orienteringen til etterretning og slutter seg til 
kommunikasjonsavdelingens vurderinger. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/15 Veilederopplæring ved UIA 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 12.03.2015 17/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Utformes i lys av forskningsutvalgets diskusjon 
 
 
Møtebehandling 
 
Kommentarer fra utvalget: 
Utvalget var skeptisk til å gjøre veilederopplæringen obligatorisk. Det er et positivt tiltak og 
verdien av et kurs er stor. Derfor kan man gjerne stimulere til det, men ikke ha det 
obligatorisk. 
Målet med en slik opplæring må være å sikre gjennomstrømmingen for kandidatene.  
Det bør være opp til de enkelte fakultetene hva slags krav som settes til veilederne. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg takker for godt arbeid med veilederopplæringen.  
Utvalget vil ikke på dette tidspunktet gå inn for obligatorisk veilederopplæring. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/15 «Sjekkliste» for programevaluering av spesialisering på ph.d. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 12.03.2015 18/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets forskningsutvalg slutter seg til fremlagte sjekkliste for innhold til 
programevalueringer av spesialiseringer på ph.d.-nivå med de endringer som fremkom i 
møtet. 
 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg slutter seg til fremlagte sjekkliste for innhold til 
programevalueringer av spesialiseringer på ph.d.-nivå med de endringer som fremkom i 
møtet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/15 Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 12.03.2015 19/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag til vedtak fremmes. 
 
 
Møtebehandling 
 
TEFT 
Kommunikasjonsavdelingen begynner nå arbeidet med vårens TEFT-utgave. De tar gjerne 
imot innspill til saker. Ta kontakt med Jan Arve Olsen. 
 
Vedtak  
Ingen forslag til vedtak ble fremmet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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