
 

 

 Møteprotokoll 

 

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

Dato: 26. september 2013 

Tidspunkt: 12:30-14:00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn:   

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Helje K. Sødal (for Ernst Håkon Jahr) Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Sigbjørn Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap  

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Per Kvist Fakultet for kunstfag  

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning  

Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-kandidatene  

Gerd Reidun Helmikstøl Formidlingsavdelingen (observatør)  

Kristin Wallevik Agderforskning (observatør)  

 

 

Forfall: 

Navn   

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Hanne Graver Møvig Universitetsbiblioteket (observatør)  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Heinz Forskningsdirektør 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

Rachel Funderud Syrtveit Forskningssekretariatet 

Hilde Inntjore Forskningssekretariatet 

Ellen Frivold Forskningssekretariatet 

Hilde Daland Universitetsbiblioteket 

 



SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 33/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 34/13 Protokoll fra forrige møte   

SFU 35/13 Referatsaker og orienteringer 2013/443  

SFU 36/13 Drøftingssak: Organisering av forskningsgrupper ved 

UiA 

2013/2416  

SFU 37/13 Forskningsstøtte til ph.d.-kandidater fra 

universitetsbiblioteket (UB) 

2013/2414  

SFU 38/13 Informasjonsutveksling   

 

 

SFU 33/13 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 34/13 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 29. august 2013 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 



SFU 35/13 Referatsaker og orienteringer 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 

1. Kvalitetsutvikling av søknader - muntlig orientering fra Fakultet for 

humaniora og pedagogikk 
Helje K. Sødal orienterte om ny ordning ved fakultetet.  

Fakultetet har satt ned en gruppe av erfarne forskere som skal bistå med 

kvalitetsutvikling av prosjektsøknader. Prosjektskisse skal leveres 4 uker før 

søknadsfrist og gruppen gir tilbakemeldinger på søknaden. Dette kan være et godt 

eksempel til etterfølgelse. 
  

2. UiA.no – muntlig orientering 
Ellen Frivold orienterte om arbeidet med «Forskning» på de nye nettsidene. 

Fakultetene har fått e-post fra Frivold med frist 25. oktober for innspill. 

  

3.  Fakultetsvise doktorgradsprogrammer og dispensasjonsordninger – 

muntlig orientering 
Arbeidsgruppe er oppnevnt. Mer informasjon kommer fra Øyvind Nystøl. Sak om 

dispensasjonsordninger ble behandlet i styret 11. september. 

  

4. Fra styremøtet: Forskning i budsjettmodellen – muntlig orientering 
Styret behandlet sak 11. september.  

Utvalget foreslo følgende vedtak:  

Det sentrale forskningsutvalget viser til styrets vedtak i S-sak 64/13, pkt 3, og ønsker å 

bli trukket inn i arbeidet med omleggingen av budsjettmodellens insentiver knyttet til 

forskning. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering og vedtok følgende til orienteringssak 

4 om forskning i budsjettmodellen:  

Det sentrale forskningsutvalget viser til styrets vedtak i S-sak 64/13, pkt 3, og ønsker å bli 

trukket inn i arbeidet med omleggingen av budsjettmodellens insentiver knyttet til forskning. 

 

SFU 36/13 Drøftingssak: Organisering av forskningsgrupper ved UiA 

Forslag til vedtak: 

Saken er drøftet i SFU, og tas opp igjen som vedtakssak i oktober. 

 

Punkter fra utvalgets drøfting: 

 

 Opprettelse av forskningsgrupper vil være en dynamisk prosess der grupper kan opprettes 

eller legges ned. Det må finnes mekanismer for ny utvikling. 

 En organisering i forskningsgrupper vil kunne lette dialogen med fakultetsledelsen. 

 Det vil ikke være hensiktsmessig at forskningsgruppene blir nye økonomiske enheter, men 

de må kunne disponere midler. 

 Forskningsgrupper som oppstår nedenfra er best. Det må være et fleksibelt system og noen 

forskere vil ikke kunne fungere i en gruppe. 

 Ved nyrekruttering bør en ansette personer som har lyst til å samarbeide. 



 Publiseringsstøtte bør fortsatt gis til enkeltforskere fordi det gir økt motivasjon for 

publisering. Dette er små midler i et samlet budsjett, men for enkeltforskerne kan det bety 

mye. 

 Insentiver bør legges til fakultetsnivå som forvalter disse. En må unngå at midler går direkte 

til forskningsgrupper. Føringer/prinsipper kan gjerne fastsettes sentralt. 

 En kan oppmuntre fagmiljøer til å bidra med KFU-midler til felles nytte ved f.eks. å gi 

økonomisk bidrag fra fakultetet i tillegg. 

 Ved å organisere i forskningsgrupper økes erfaringsutvekslingen mellom erfarne og ikke-

erfarne forskere. 

 I en forskningsgruppe vil noen dra andre med seg og det skapes synergieffekter. 

 En bør definere hvilket ansvar som påligger en forskningsgruppe heller enn å definere 

hvordan den skal være sammensatt.  

 En forskningsgruppe skal forvalte og definere et forskningsområde, ha en strategi, jobbe mot 

UiAs mål og må kunne vise til resultater. 
 

Enstemmig vedtak: 

Saken er drøftet i SFU, og tas opp igjen som vedtakssak i oktober. 

 

SFU 37/13 Forskningsstøtte til ph.d.-kandidater fra universitetsbiblioteket 

(UB) 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget er positive til strateginotatet fra UB om kvalitetssikret 

forskningsstøtte til ph.d.-kandidatene og vil samtidig uttrykke stor tilfredshet med 

universitetsbibliotekets tjenester. 

 

SFU 38/13 Informasjonsutveksling 

Dag G. Aasland minnet om Forsker Grand Prix i Porsgrunn 26. september. 

 


