
 

 

 Møteprotokoll 

 

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

Dato: 7. februar 2013 

Tidspunkt: 12:30-14:30 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn   

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Sigbjørn Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap  

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag  

Kjell Kristoffersen (for Stephen Seiler) Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Per Kvist Fakultet for kunstfag  

Ottar Michaelsen (for Birte Simonsen) Avdeling for lærerutdanning  

Bjørg Nyjordet (for Trude Sundtjønn) Representant for ph.d.-kandidatene  

Kjell Tybring Andresen Formidlingsavdelingen, observatør  

Kristin Wallevik Agderforskning, observatør  

 

Forfall: 

Navn   

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-kandidatene  

Hanne Graver Møvig Universitetsbiblioteket, observatør  

Simone Heinz Forskningsdirektør  

 

 

I tillegg møtte: 

Navn  

Torunn Lauvdal Rektor 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

Ellen Frivold Forskningssekretariatet 

Søren Kragholm Forskningssekretariatet 

Øyvind Nystøl Forskningssekretariatet 

Målfrid Tangedal Forskningssekretariatet 

 

 



SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 1/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 2/13 Protokoll fra forrige møte   

SFU 3/13 Referatsaker og orienteringer 2013/443  

SFU 4/13 Endringer i Kvalitetssikringssystemet (forskerutdanning) - 

høring 

2012/31  

SFU 5/13 Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt 

forskningsaktivitet 

2013/469  

SFU 6/13 Drøftingssak: Hvilke områder vil SFU spesielt jobbe med i 

2013 

2013/443  

SFU 7/13 Informasjonsutveksling   

 

 

SFU 1/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

SFU 2/13 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 29. november 2012 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 



SFU 3/13 Referatsaker og orienteringer 

1. Søknader til Forskningsrådet 2012 – og førebels resultat 
I tilknyting til saken hadde utvalget en runde der de diskuterte hvilke tiltak som kan 

være hensiktsmessige å iverksette for å øke ekstern finansiering. 

2. Oversikt over tildelingar fra Sørlandets kompetansefond til UiA – januar 

2013 

3. Utlysingar i Forskningsrådet vår 2013  

4. Regionalt Forskningsfond Agder – Resultater av tildelinger SFF/SFI 

forberedelse 

5.  Fakultetsrapport for forskerutdanning og forskning – endelig mal 

6. Oppdatering - Innovation Management 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

SFU 4/13 Endringer i Kvalitetssikringssystemet (forskerutdanning) - høring 

Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskningsutvalget slutter seg til forslag til endringer i kvalitetssikringssystemet. 

Enstemmig vedtak: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

SFU 5/13 Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt forskningsaktivitet 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,6 mill kr til tiltak for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer  kr 500.000 

 Gjestestipendordning      kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering   kr 500.000 

 Forskerutdanning (inkl. midler til 

 stipendiatorganisasjonen)     kr 100.000 

 Diverse/tiltak i revidert strategiplan    kr 100.000 

2. Viserektor for forskning, formidling og nyskaping får fullmakt til å gjøre eventuelle 

endringer i fordelingen mot slutten av året. 

Enstemmig vedtak: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 



SFU 6/13 Drøftingssak: Hvilke områder vil SFU spesielt jobbe med i 2013 

Utvalget diskuterte saken og følgende punkter ble nevnt som temaer for hva SFU kan ha fokus 

på: 

 Tverrfakultære prosjekter - hvordan utvikle og gjennomføre disse? 

 Senter – hvordan håndtere slike? 

 Partneruniversitet – finnes det ett universitet som UiA kan utvikle samarbeid med? 

 Hvordan lage flere og bedre NFR-søknader og få opp ekstern finansiering generelt 

 Forskerutdanning 

 Lokalt samarbeid – å være et universitet for Agder 

 

Innspillene vil bli tatt med i planlegging av seminaret i juni, men det utelukker ikke at SFU tar 

opp strategiske temaer i møtene før. 

 

Det ble foreslått at man på neste SFU-møte kan få presentert et tverrfakultært prosjekt der to 

eller flere fakulteter er involvert. 

 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

 

SFU 7/13 Informasjonsutveksling 

Fellesløftet 2014 

Rektor informerte om Fellesløftet som blir gjeldende fra 2014 (forrige runde var i 2011). 

Søknader som blir sendt inn til FriPro i vår (frist 29. mai) er aktuelle for tildeling i fellesløftet. 

Det er derfor viktig at UiA sender gode søknader fra erfarne forskere i år. Det vil også settes av 

en pott som skal gå til unge forskere (ikke stipendiater) så det er viktig at de blir oppfordret til å 

søke. 

 

Forskningsdagene 2013 

Forskningsdagene i år blir 18.-29. september og temaet er Hav og vann (men det ekskluderer 

ikke andre temaer). Formidlingsavdelingen vil ta kontakt med fakultetene. 

 

Ugland-gaven – ny tildelingsrunde 

Utvalget diskuterte en løsning som skal sikre at styret kommer tidligere inn i prosessen. Man 

tenker seg at styret diskuterer saken i møte 13. mai ut fra søknader/skisser som blir sendt fra 

fakultetene. Deretter behandles saken i SFU og styringsgruppe med endelig behandling av styret 

høsten 2013. Det er foreslått at resten av gavemidlene deles ut da og at det ikke blir noen 

tildeling i 2014. Det var ingen innvendinger mot forslaget til prosess og nærmere informasjon 

vil bli sendt til fakultetene. 

 

Strategiske stipendiatstillinger 

Fordeling av stipendiatstillingene skal diskuteres i styret i mai. Fakultetene vil få mulighet til å 

sende innspill til styrets diskusjon. Nærmere informasjon vil komme. 

 


