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Saksnr. Innhold Arkivref. U.off.
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SFU 22/13 Protokoll fra forrige møte

SFU 23/13 Referatsaker og orienteringer 2013/443

SFU 24/13 Ugland-gaven - fordeling av resterende midler 2011/2509

SFU 25/13 Støtte til faglige konferanser og seminarer 2012/2386

SFU 26/13 Arbeidsgruppe fakultetsvise doktorgrader - mandat og 
sammensetning

2013/1079

SFU 27/13 Informasjonsutveksling

Seminar

SFU 21/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

SFU 22/13 Protokoll fra forrige møte

Enstemmig vedtak:

Protokoll fra møtet 2. mai 2013 ble godkjent via e-postrunde etter møtet.

SFU 23/13 Referatsaker og orienteringer

1. Forskningsmelding 2013 – komitéinnstilling
Komitéinnstillingen kan leses her: http://www.stortinget.no/no/Saker-
og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/Inns-
201213-372/

Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering.



SFU 24/13 Ugland-gaven - fordeling av resterende midler

Forslag til vedtak:
Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at følgende prosjekter gis støtte:

Fakultet Prosjekt Beløp
Helse- og idrettsvitenskap eHelse-prosjekt som ivaretar helseperspektivet 2 956 000
Kunstfag Kunst i kontekst (KiK) 4 032 500
Økonomi og 
samfunnsvitenskap

Langsiktige utviklingsbaner for næringsutvikling 
og den to-delte økonomien på Agder 1 560 000

Avdeling for lærerutd./ 
samarbeid med tre fag-
miljøer tilknyttet lærerutd.

Helhetlig og bærekraftig lærerutdanning ved 
Universitetet i Agder (redusert beløp) 1966 000

SUM 10 514 500

Saken går videre til styringsgruppen og deretter til styret for endelig behandling.

Sødal, Jahr og Reichert framsatte alternativt forslag til vedtak som ble vedtatt med 6 mot 2 
stemmer.

Vedtak (6 mot 2 stemmer):

Det sentrale forskningsutvalget har merket seg kommentarene fra styrets foreløpige drøfting, og 
oppfatter følgende prosjekter som mest relevante dersom disse kommentarene fra styret skulle 
følges fullt ut:

 "eHelse-prosjekt som ivaretar helseperspektivet" (Fakultet for helse- og idrettsvitenskap)
 "Kunst i kontekst, KiK" (Fakultet for kunstfag)
 "Langsiktige utviklingsbaner for næringsutvikling og den to-delte økonomien på Agder" 

(Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap)
 "Helhetlig og bærekraftig lærerutdanning ved Universitetet i Agder" (Avdeling for 

lærerutdanning/samarbeid med tre fagmiljøer tilknyttet lærerutdanningen).

Det sentrale forskningsutvalget vil i tillegg påpeke at prosjektet
 "Agders historie 1945-2010"(Fakultet for humaniora og pedagogikk)

ikke er omtalt av styret, men Det sentrale forskningsutvalget oppfatter dette som et svært viktig 
prosjekt. En bevilgning (minst kr 750.000) her vil dessuten utløse 1.5 mill. kroner i eksterne 
midler.

Det sentrale forskningsutvalget vil også påpeke at prosjektet

 "The internasionalization and governance of Non-Profit Organizations"(Fakultet for 
økonomi og samfunnsvitenskap)

ble prioritert på førsteplass av Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Det sentrale 
forskningsutvalget anser at det skal vesentlige argumenter til for å fravike en faglig prioritering 
gjort av et aktuelt fakultet fordi styret normalt ikke har inngående kjennskap til konteksten som 
slike prioriteringer er gjort innenfor.

Saken går videre til styringsgruppen og deretter til styret for endelig behandling.



Stemmeforklaring fra Frank Reichert:
“I voted for the alternative decision for use of the Ugland funds based on what I believe is a 
good recommendation to UiA's steering board. However, I did this on the basis of UiA's steering 
board decision to exclude the proposal "Joint Research on Future Education" from Ugland 
funding. I regard a common UiA effort on the future of education to be still more important, and 
in need of decisive support from UiA's steering board to secure the future of our university.”

SFU 25/13 Støtte til faglige konferanser og seminarer

Forslag til vedtak:
Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2013 – andre
tildeling slik:

Fakultet for humaniora og pedagogikk
Empiri i allmenndidaktisk teori 40 000
Out of the Shadows 33 000

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Macro-regionalization in Europe 40 000

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Nettverkskonferanse (Norge Afrika) x

Fakultet for teknologi og realfag
Mestring i matematikk i yrkesfag 40 000
D2D Communication workshop x

Fakultet for kunstfag
Punkt Seminar 38 000
Forskningsseminar i populærmusikkforskning 40 000

SUM 260 000

Angående arrangementene som er markert med x: Forskningsdirektøren foreslo i 
saksframstillingen at utvalget enten bevilger restsummen på 29.000 til ett av arrangementene 
eller at beløpet deles mellom de to. Dag Aasland foreslo at hele beløpet tildeles 
”Nettverkskonferanse (Norge Afrika)”. Det kom ikke andre forslag.



Enstemmig vedtak:

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2013 – andre
tildeling slik:

Fakultet for humaniora og pedagogikk
Empiri i allmenndidaktisk teori 40 000
Out of the Shadows 33 000

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Macro-regionalization in Europe 40 000

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
Nettverkskonferanse (Norge Afrika) 29 000

Fakultet for teknologi og realfag
Mestring i matematikk i yrkesfag 40 000

Fakultet for kunstfag
Punkt Seminar 38 000
Forskningsseminar i populærmusikkforskning 40 000

SUM 260 000

SFU 26/13 Arbeidsgruppe fakultetsvise doktorgrader - mandat og 
sammensetning

Forslag til vedtak:
- Det sentrale forskningsutvalget vedtar fremlagte forslag til mandat og sammensetning 

for arbeidsgruppen om fakultetsvise doktorgrader med de endringer som fremkom i 
møtet.

- Det sentrale forskningsutvalget gir viserektor for forskning fullmakt til å oppnevne 
personer i henhold til vedtatte sammensetning.

Utvalget påpekte at rapporten fra arbeidsgruppen bør sendes på intern høring når den er klar.

Det ble foreslått å bytte ut ordet ”vedtatte” i strekpunkt 2 med ”anbefalte”, spesielt med tanke på 
at det kan være hensiktsmessig at en annen person enn dekanen sitter i arbeidsgruppen.

Det ble ikke forslått andre endringer.

Enstemmig vedtak:

- Det sentrale forskningsutvalget vedtar fremlagte forslag til mandat og sammensetning 
for arbeidsgruppen om fakultetsvise doktorgrader. 

- Det sentrale forskningsutvalget gir viserektor for forskning fullmakt til å oppnevne 
personer i henhold til anbefalte sammensetning.



SFU 27/13 Informasjonsutveksling

Viserektor informerte om person som bruker tittelen dr. philos. uten å ha tatt doktorgrad.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har lyst ut professorstilling i tråd med bevilgning fra 
Ugland-gaven. Det er imidlertid ingen kandidater som kvalifiserer til professorkompetanse og 
dekanen spurte om det vil være innenfor retningslinjene å lyse ut denne som førsteamanuensis. 
Konklusjonen ble at den bør lyses ut på nytt som ”Professor/førsteamanuensis” og at 
intensjonen er å få ansatt en toppforsker.

Forskningsdirektøren minnet om besøk fra Norges forskningsråd i dekanråd i forbindelse med 
Horizon 2020. For å posisjonere seg mot Horizon 2020 må institusjonen og fakultetene ta en 
diskusjon om hva vi skal satse på: Hvilke forskningsgrupper og hvilke programområder. 
Forskningsrådet vil også jobbe med at det blir en tydeligere sammenheng mellom EUs 
programområder og Forskningsrådets programmer. For å jobbe videre med saken ønsker 
forskningssekretariatet å invitere seg til ledergruppene i fakultetene. 

Oppsummering fra seminardelen

Hvilket handlingsrom har fakultetene – økonomisk og faglig?

Sigbjørn Sødal innledet med presentasjon.

Kommentarer fra utvalget:
 Rekruttering av riktige personer er viktig.
 Forskningsfokuset må synes i utlysingstekstene – fokuset er ofte undervisning, men det må også 

satses på forskning.
 Stillinger må lyses ut internasjonalt.
 De beste forskerne produserer uansett. Et samspill mellom de beste og de nestbeste vil være fruktbart 

i å heve forskningsproduksjonen totalt.
 Alle har 10 % FoU-tid, men det finnes ingen «leveringsplikt». Kunne denne tida vært disponert 

annerledes? Faglig oppdatering skal ikke ligge i disse 10 prosentene, men være en del av 
gangefaktoren for undervisningstimene.

 Mange jobber mye utover arbeidsplanen og det er viktig å opprettholde den fleksibiliteten som 
finnes.

 Midlertidige ansatte er viktige i eksterne prosjekter fordi dette gir fleksibilitet.

Instituttlederens nøkkelrolle i forhold til ekstern finansiering

Hilde Inntjore innledet med å oppsummere fra samtaler med flere instituttledere og følgende momenter 
ble nevnt:
 Det er krysspress mellom eksterne prosjekter og undervisning. Frikjøp tas ut raskt, men undervisning 

planlegges lang tid i forveien. Det kan være vanskelig å skaffe timelærere raskt. Løsningen blir ofte 
at man skyver på andre oppgaver og jobber mer overtid. 

 Man bør i større grad fokusere på ”innkjøp” av forskning, i stedet for ”frikjøp” av egne ansatte. 
Dersom ”innkjøp” legges inn i prosjektene slipper man det krysspresset som oppstår ved ”frikjøp”.

 Man må ta hensyn til 4-årsregelen og det gjør at timelærere/stipendiater noen ganger ikke kan 
brukes. Det er stort fokus på å unngå tilsettingsrett.

 Det er vanskelig å få vikarer fra videregående skoler.
 Tilsettingsutvalget krever at det gjøres tydelig hvem det skal vikarieres for og det kan i noen tilfeller 

hindre fleksibilitet.



 Bemanningsplaner må legges slik at budsjettet går i balanse. Det er derfor ikke rom for noe særlig 
fleksibilitet og man må hele tida finne kortsiktige løsninger.

 Fast ansatte får økt belastning når det er mange timelærere.
 Søknadsarbeidet synes ikke dersom søknaden ikke blir innvilget.
 Søknader har blitt stoppet på grunn av manglende ressurser.

Kommentarer fra utvalget:
 Det ville være smart å ha buffere i fagmiljøene, men dette vil kreve ressurser. 
 Gjesteforelesere kan brukes i større grad dersom undervisningen legges i blokker.
 Bruker vi for rigid tolkning av 4-årsregelen?
 De som ansettes må få vite om 4-årsregelen fra første stund slik at dette ikke kommer som noen 

overraskelse.
 Incentivene for forskningsaktiviteter bør gjennomgås. Slik det er nå er det de minste oppgavene som 

gir størst uttelling og det kan virke demotiverende. Dette må også sees i sammenheng med utvikling 
av forskergrupper.

 Det er søknadstrøtthet i mange miljøer.
 Slik systemet er nå, slutter alle faglige ledere samtidig. Det ville vært et bedre system dersom en 

hadde en delvis overlapping.
 Forskningsformidling blir ofte skadelidende fordi dette er en oppgave som kommer på toppen av alt 

det andre.

Veien videre:
 Det skal være en instituttlederlunsj etter sommeren der dette temaet tas opp. Det vil være med en 

representant fra organisasjons- og personalavdelinga som kan klargjøre regelverket rundt 
midlertidige ansettelser.

 Problemstillingene diskuterer i ledergruppene på fakultetene.
 Incentivordningene vil bli gjennomgått til høsten.

Universitetets samfunnsansvar

Dag Aasland innledet med presentasjon.

Kommentarer fra utvalget:
 Universitetet skal ha en reflekterende rolle.
 Kan universitetet ta en mer aktiv rolle i samfunnet?(Det ble nevnt forelesninger for eldre og 

temaundervisning i grunnskolen som forslag til aktiviteter.)
 Formidling av forskning er en viktig del av samfunnsansvaret.
 UiAs samfunnsansvar må ikke alltid bli siste punkt i et seminarprogram, men bør prege hele 

universitetets virksomhet.


