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SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 1/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 2/12 Godkjenning av referat fra forrige møte   

SFU 3/12 Referatsaker og orienteringer 2012/27  

SFU 4/12 Presentasjon av Regionplan Agder 2020 2012/27  

SFU 5/12 Forvaltning av Uglandsgaven - saksframlegg til SFU (2) 2011/2509  

SFU 6/12 Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt forskningsaktivitet 2012/356  

SFU 7/12 Budsjettmidler til dekning av indirekte kostnader for stipendiater uten 

fullfinansiering 

2012/357  

SFU 8/12 Informasjonsutveksling   
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SFU 1/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

SFU 2/12 Godkjenning av referat fra forrige møte



 
Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/27 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 26.01.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

3/12 Det sentrale forskningsutvalget 02.02.2012 

 

Referatsaker og orienteringer 
 

1. Personalendringer i Forskningssekretariatet 

 

Målfrid Tangedal støtter forskningssekretariatet i en 50 % stilling rettet 

mot ekstern finansiering (NFR) som vikar for Rachel Funderud Syrtveit. 

Rachel jobber som sekretær for Sørlandsutvalget i de neste to år i tillegg 

til å være prosjektleder for VRI-Agder Energi og Teknologi.  

Målfrid er ansatt ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, og 

jobber med forskningsadministrasjon på fakultetet. 

 

Jan Olaf Roszinski er ansatt fra 1. februar som seniorrådgiver ved 

forskningssekretariatet i en 70 % stilling for å jobbe med TTO-funksjon 

ved UiA. Søren Kragholm kommer også til å bidra inn i denne 

funksjonen i tillegg til å jobbe med EU-rådgiving. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok saken til orientering. 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/27 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 27.01.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

4/12 Det sentrale forskningsutvalget 02.02.2012 

 

Presentasjon av Regionplan Agder 2020 
 

Det sentrale forskningsutvalget får besøk av Inger Holen som vil holde en presentasjon i møtet. 

Notat følger vedlagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Notat om Regionalplan Agder 2020 
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Til sentralt forskningsutvalg 

 

Bakgrunn for saken 

I forbindelse med oppfølging av Regionplan Agder 2020 er det ønskelig å ha et godt og 

forutsigbart samarbeid med UiA. Det foreligger allerede avtaler med UiA på flere områder 

som har direkte relasjon til oppfølgingsarbeidet. Det nevnes her blant annet avtale med RIS- 

senteret og senter for likestilling.  

Organisering av arbeidet omfatter sekretariatet, rådmannsgruppen og politisk 

samordningsgruppe. Ingen av disse organene er beslutningsorgan men skal bidra til økt 

samarbeid omkring de viktigste sakene i regionen og som er relatert til innsatsområdene i 

Regionplan Agder 2020. Disse områdene er: 

 Klima: Høye mål- lave utslipp 

 Det gode livet: Agder for alle 

 Utdanning: Verdiskaping for alle 

 Kommunikasjon: De gode vegvalgene 

 Kultur: Opplevelser for livet 

I forhold til oppfølgingsarbeidet er det viktig å sørge for kunnskapsutvikling og kompetanse 

underveis i prosessen og ikke minst det å ta i bruk eksisterende kunnskap i viktige vegvalg. 

Det er her samarbeidet med UiA blir viktige. Dette gjelder både i forhold til utdanning, 

forskning, formidling og innovasjon. Det å bruke studenter, spesielt master og Phd. 

kandidater som en ressurs i dette arbeidet vil være et viktig bidrag og kan være en vinn- vinn 

situasjon for den enkelte student og regional utvikling.  

I tillegg til konkrete samarbeid omkring tematiske områder vil det være viktig å etablere 

hensiktsmessige møteplasser og arenaer for å styrke og videreutvikle samarbeidet omkring 

aktuelle områder i oppfølgingsarbeidet.  

Målet med presentasjonen for sentralt forskningsutvalg ved UiA er altså sammensatt, og er 

ment som en invitasjon til et videre godt samarbeid på flere nivå.  

Presentasjonen vil bli gitt i møtet 

 

Inger Holen  
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2011/2509 

Saksbeh: Simone Katharina Heinz 

Dato: 26.01.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

5/12 Det sentrale forskningsutvalget 02.02.2012 

 

Forvaltning av Uglandsgaven - saksframlegg til SFU  
 

Bakgrunn  
Universitetet i Agder fikk i oktober 2011 kr. 17 mill. i gave fra Ugland Teknopark AS. I tillegg 

har Norges Forskningsråd gitt en gaveforsterkning på kr. 4,25 mill. Til sammen har UiA med 

dette 21,25 mill. kr. til disposisjon. Føringen for gaven fra Ugland er at den skal anvendes til 

forskning på UiA, særlig til forskning som også er relevant for regionen, og at den skal forvaltes 

av en styringsgruppe oppnevnt av partene, dvs. Ugland Teknopark AS og UiA. Føringen for 

gaveforsterkningen fra Norges Forskningsråd er at midlene skal gå til langsiktig grunnleggende 

forskning. 

 

Forvaltning av Uglandgaven ble diskutert på SFU-møte 30. november 2011. På bakgrunn av 

diskusjonen ble det sendt ut et høringsnotat i desember 2011 med frist 24. januar 2012 (vedlagt). 

Alle fem fakultetene og Avdeling for lærerutdanning har sendt høringssvar (vedlagt). Referatet 

fra SFU-møte 2. februar legges ved saken til Universitetsstyrets behandling 22. februar. 

 

I høringsnotatet ble fakultetene invitert til å komme med innspill til:  

1. Alternative måter å disponere midlene på  

2. Kriterier for tildeling  

3. Mulige måter å fremme forslag eller søknader på  

4. Andre momenter  

 

Sammenfatning av høringssvarene 

1. Alternative måter å disponere midlene på  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap mener at forskerstillinger (professorater, postdoc-

stillinger og stipendiatstillinger) vil være en god måte å disponere midlene på. Fakultet for 

humaniora og pedagogikk mener at gaven bør deles mellom de fem fakultetene etter 

fakultetenes størrelse. Fakultetet ser for seg at midlene kan brukes til å utvikle større 

forskningsprosjekter med regionrelevant forskningsprofil eller utlyse egne stillinger for 

Uglandsforskere. Fakultet for kunstfag foreslår at midler kan brukes til oppbygning av fakultære 

forskerutdanninger (medregnet ansettelser av vitenskapelig personale). Fakultet for teknologi og 

realfag vil ikke bruke gaven for å dekke UiAs forpliktelser i NFRs fellesløft for fri 

prosjektstøtte. Fakultetet foreslår også at minst 60 % av gaven skal gå til store, strategiske 

prosjekter.  Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap argumenterer for å fordele gaven 

mellom fakultetene, og målrette den mot fagområdene i de tyngste fagmiljøene, og spesielt 
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doktorgradsprogrammene. Fakultetet mener at anvendelsen kan variere fra gaveprofessorater til 

stipendiatstillinger, forskningsprosjekter med spesiell relevans for Agder, satsing på 

forskningssentra eller lignende. Avdeling for lærerutdanning minner om initiativet om 

samarbeid med UiS og UiN om profesjonsfaglig forskning og regner med at et 

forskningsprogram på tvers av profesjoner får en fremtredende plass i denne sammenhengen. 

Andre forslag fra avdelingen er en årlig forskningspris for barn og unge etter modell av 

Forskningsrådets Nysgjerrigper og å bygge opp en “vitenskapsbutikk” der regionen kan levere 

inn ønsker om prosjekter. 

 

2. Kriterier for tildeling  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap mener at kriterier for tildeling bør være strategisk 

forankring (UiAs strategiplan og fakultetenes strategiplaner), regional betydning koblet med 

internasjonalt nedslagsfelt, og åpenhet for miljøer som viser til klar kvantitativ og kvalitativ 

utvikling over de siste 3-5 år. Fakultet for humaniora og pedagogikk peker på at gaven må bidra 

til å oppfylle universitetets forskningsmål i Strategiplanen, at gaven bør forvaltes effektiv og at 

giverens intensjon blir ivaretatt. Fakultet for kunstfag sier at kriteriene for tildeling bør være 

langsiktige og tilgodese initiativer som vil skape grunnleggende forskning. Fakultet for 

teknologi og realfag mener at føringen fra Ugland om regional relevans er det viktigste kriteriet. 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap mener at den presise bruken kan bestemmes på 

hvert fakultet i samråd med giveren og at fakulteter kan eventuelt samarbeide om anvendelsen. 

Avdeling for lærerutdanning mener at søknadene bør være i tråd med UiAs strategiplan og at 

felles regionplan for agderfylkene kunne være en referanse for regional betydning. Søknaden må 

ha den kvaliteten som forventes av forskningsprosjekter. 

 

 

3. Mulige måter å fremme forslag eller søknader på 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap vil trekke fram søknadsrunden ift faglige 

toppsatsingsområder høsten 2009 som et utgangspunkt å fremme forslag eller søknader ift 

Uglandgaven. Det bør være en åpen søknadsprosess, hvor SFU behandler søknadene før de 

kommer i styret. Fakultet for kunstfag sier at tidshorisonten skal være på 4-5 år. Fakultet for 

teknologi og realfag mener at både dekanene og UiAs ledelse skal kunne foreslå prosjekter til 

SFU, men at det skal ikke være mer enn tre søknader per fakultet i prioritert rekkefølge. 

Fakultetet etterspør rollen av styringsgruppen, og foreslår en 5-årig tidshorisont med en årlig 

utbetaling av 4 mill. kr. Fakultet for økonomi ag samfunnsvitenskap mener at det bør unngås 

omfattende søknadsprosesser. Avdeling for lærerutdanning sier at Universitetsstyret skal ta hånd 

om hovedtildelingen av midlene etter innspill fra fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, 

med forskningssekretariatet som saksbehandlingsinstans. Avdelingen foreslår en pott til mindre 

tildelinger som ikke må gjennom styrebehandlingen og at forskningssekretariatet kunne ta 

initiativet til workshops for å stimulere nye ideer. Avdelingen støtter tidshorisonten på 4 år. 

 

4. Andre momenter 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap peker på den tverrfakultære eHelse satsingen og at 

stipendiatressurser kan bidra til å beholde og videreutvikle forskningstalenter innen satsingen. I 

tillegg peker fakultetet på sine satsingsområder folkehelse, helse-IKT og ernæring, og at flere 

stipendiatstillinger er kritisk for den fasen fakultetet er i nå. Fakultet for kunstfag spiller inn 

satsingsområdene musikkteknologi, styrking av mindre forskningsmiljøer og Kultur-forskning. 

Avdeling for lærerutdanning peker på at det bør arbeides aktivt for å få med de delene i regionen 

som ikke er involvert i forskning fra før. 

  

Forskningsdirektørens vurdering 

Fakultetenes høringssvar viser en bredde i måten å tenke om muligheter i fordeling av gaven. 

Noen punkter der det kan sees enighet mellom flere fakulteter/avdelingen: 
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- Midlene skal brukes til stillinger eller forskningsprosjekter med relevans for regionen 

- Midlene skal brukes i tråd med UiAs strategiplan i tillegg til de føringer som kommer fra 

giveren og Norges Forskningsråd. Kvalitet ble også nevnt i noen høringssvar uten at det 

ble spesifisert nærmere. 

- Tidshorisonten skal være på 4-5 år 

Størst uenighet kan det sees mht hvordan midlene fordeles. To fakulteter argumenterer for at 

midlene fordeles mellom fakultetene, mens de andre fakultetene ser for seg at midlene fordeles 

gjennom en søknadsrunde. Forskningsdirektøren vurderer at en søknadsrunde vil gi både SFU 

og Universitetsstyret et sterkere strategisk handlingsrom, samtidig som det tydelig kan vise til 

giveren hvordan midlene blir brukt. 

Som nevnt i høringsnotatet har UiA forpliktet seg til en egenandel i åpen arena for fri 

prosjektstøtte fra Forskningsrådet, på søknader fra egne forskere som oppnår karakteren 6 eller 

7. Forskningsdirektøren foreslår at det ikke skal legges inn noen føring at disse egenandelene 

dekkes av Uglandgaven, men at det heller ikke legges inn føring om at disse prosjektene er 

ekskludert. Ut fra at dette er prosjekter som er blitt vurdert av eksterne eksperter å være 

eksellente grunnleggende forskningsprosjekter, vil det primært være graden av regional relevans 

og om prosjektet bidrar til oppbygning av sterke fagmiljøer på strategisk viktige områder som 

må vurderes i forhold til eventuell delfinansiering av Uglandgaven. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknader om bruk av Uglandgaven kan fremmes fra fakultetene til SFU. Fakultetene kan 

sende inn inntil tre forslag per søknadsrunde i prioritert rekkefølge. Rektoratet kan 

fremme egne forslag. Etter anbefaling fra SFU og behandling i styringsgruppen fattes 

vedtak i Universitetsstyret. Vedtak om bruk av gavemidlene bør knyttes opp til Styrets 

behandling av budsjett og revidert budsjett, dvs. i november- og i junimøter. Det kan 

likevel være tilstrekkelig med én behandling pr. år.  

 

2. Tidshorisonten for disponering av gaven settes til 4 år. Det forhindrer ikke at det kan 

tildeles midler både for ett og over flere år. 

 

3. Det kan søkes om forskningsprosjekter og forskerstillinger (professor-, 

førsteamanuensis-, postdoc- og stipendiatstillinger). Dersom fakultetet søker om bidrag 

til faste stillinger, forutsettes at fakultetet selv dekker kostnadene etter at gavens 

tidshorisont er utløpt. Gavemidler kan brukes til å dekke personalkostander til forskning, 

men ikke til undervisning (NFRs krav om langsiktig grunnleggende forskning). Bruken 

av midlene skal følge UiAs reglement for bidrags- og oppdragsaktivitet. 

 

4. Kriteriene for tildeling vil være prosjektets/stillingens bidrag til å oppfylle 

forskningsmålene i UiAs strategiplan og relevans for regionen. Midlene skal gå til 

langsiktig grunnleggende forskning. Det må redegjøres for disse tre punktene i 

søknaden. 

 

5. Viserektor for forskning får fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer rundt 

søknadsprosessen i samsvar med vedtakene ovenfor. 

 

6. Rektor får fullmakt til å oppnevne UiAs representanter til styringsgruppen. 
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Vedlegg 

1 Høringsnotat om forvaltning av Uglandgaven 

2 Retningslinjer for gaveforsterkning 

3 Tildelingsbrev om gaveforsterkning 

4 Avtale mellom Ugland og UiA 

5 Høringsuttalelse Fakultet for teknologi og realfag 

6 Høringsuttalelse Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

7 Forslag til disponering av Ugland gaven fra Avdeling for lærerutdanning 

8 Høringsnotat om forvaltning av Uglandgaven 

9 Svar på høringsnotat om forvaltning av Uglandgaven fra Fakultet for humaniora og 

pedagogikk 

10 Forvaltning av Uglandsgaven - kunstfag 
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 Fra: Dag Gjerløw Aasland og Simone Heinz 

 

 

Til: Fakultetene/SFU 
 

 

 
 

Dato: 14. desember 2011 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

  

 

Høringsnotat om forvaltning av Uglandgaven 
 

Bakgrunn 

Universitetet i Agder fikk i oktober 2011 kr. 17 mill. i gave fra Ugland Teknopark AS. I tillegg har 

Norges forskningsråd gitt en gaveforsterkning på kr. 4,25 mill. Til sammen har UiA med dette 21,25 

mill. kr. til disposisjon. Føringen for gaven fra Ugland er at den skal anvendes til forskning på UiA, 

særlig til forskning som også er relevant for regionen, og at den skal forvaltes av en styringsgruppe 

oppnevnt av partene, dvs. Ugland Teknopark AS og UiA (se vedlagt avtale). Føringen for 

gaveforsterkningen fra Norges Forskningsråd er at midlene skal gå til langsiktig grunnleggende 

forskning (se vedlegg 2 om betingelsene for gaveforsterkning fra NFR og vedlegg 3 fra KD om 

begrepet ‘langsiktig grunnleggende forskning’). Dette innebærer at disse føringene må være oppfylt 

ved disponering av midlene. 

 

Alternativer for disponering av midlene 

Innenfor de rammene om er nevnt ovenfor, står vi fritt til å disponere midlene. Det kan tenkes flere 

mulige måter å anvende gaven på: 

 

 Nye, store, strategiske satsinger  

 Forsterking av eksisterende satsingsområder 

 Støtte til enkelte prosjekter eller aktiviteter 

 (andre muligheter) 

 

Det vil selvsagt også være mulig å velge en kombinasjon av flere av disse formene for disponering. 

 

Ett formål som UiA allerede har forpliktet seg til, er en egenandel i åpen arena for fri prosjektstøtte 

fra Forskningsrådet, på søknader utenom alle programmer fra egne forskere som oppnår karakteren 6 

eller 7. Her er rammen kr. 2 mill. for 2012. Dette vil i så fall være fremragende forskningsprosjekter 

som vil kunne utgjøre et viktig insitament for gode forskere og forskningsmiljøer. Eventuelle 

søknader som ikke oppfyller føringene nevnt ovenfor, må UiA støtte ved bruk av andre midler. 
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Kriterier for tildeling 

Fastleggingen av tildelingskriterier må gjøres slik at fordelingprosessen ikke beslaglegger unødig 

mye ressurser til behandling av søknader. Samtidig vil det være naturlig at universitetets strategiske 

plan blir ivaretatt gjennom bruken av midlene. Eksempler på mer konkrete kriterier for tildeling kan 

være at aktivitetene forventes å gi tydelige resultater i form av økt forskningsproduksjon, økt 

publisering, innhenting av eksterne midler til store prosjekter og betydelig økning av kompetansen i 

et forskningsmiljø. 

 

Saksbehandling og beslutningsprosess 

Det kan tenkes flere mulige måter fremme forslag til bruk av midlene på: Fra ledelsen/SFU, fra 

fakultetsledelsene, gjennom en åpen søknadsrunde etc. Vedtak om bruk av gavemidlene bør knyttes 

opp til Styrets behandling av budsjett og revidert budsjett, siden disse sakene også omfatter fordeling 

av andre midler til forskning. Det betyr at styret kan behandle fordeling av gavemidler i sine 

november- og i junimøter. Men det kan likevel være tilstrekkelig med én behandling pr. år. 

 

For at styret skal kunne se alt i en sammenheng, må også saksbehandlingen for tildeling fastsettes. 

Her vises til forslaget i notatet som ble lagt fram på SFU-møtet den 30. november: 

Forskningssekretariatet er saksbehandler og sakene legges fram for SFU for anbefaling. Revidert sak 

går videre til styringsgruppen og til endelig vedtak i Styret. 

 

Tidshorisont for bruk av gaven 

En best mulig bruk av gaven vil trolig være ikke å dele ut alt på en gang, men heller ikke la de årlige 

tildelingene være så små at det knapt merkes. En mulighet kan være at tidshorisonten for disponering 

av gaven settes til 4 år, som vil gi et gjennomsnittlig uttak på 5,3 mill kr per år. Det forhindrer 

selvsagt ikke at det kan tildeles midler både for ett og over flere år.  

 

----- 

 

Fakultetene inviteres til å komme med innspill til: 

1. Alternative måter å disponere midlene på 

2. Kriterier for tildeling 

3. Mulige måter å fremme forslag eller søknader på 

4. Andre momenter 

 

Frist for innspill settes til 24. januar 2012. Disse vil så bli samlet til møtet den 2. februar. Referatet 

fra SFU legges ved saken til Styrets behandling 22. februar.  
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Vedlegg 3 

 

Fra “Reviderte retningslinjer for ordningen med gaveforsterkning, jf. kap. 286 post 50, fastsatt 

av Kunnskapsdepartementet  24.06.2008”: 

 

2.1 Gave 

Gaven og gaveforsterkningen må brukes til langsiktig, grunnleggende forskning (Fotnote 1: 

Med langsiktig, grunnleggende forskning menes forskning for grunnleggende innsikt, som 

ikke bestilles for direkte anvendelse i egen virksomhet. Gaver kan dekke alle type utgifter 

som har langsiktig, grunnleggende forskning til formål. Dette kan inkludere lønnsutgifter, 

driftsutgifter, utstyrsinvesteringer med mer).  

 

Kilde: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/retningslinjer/2008/reviderte-

retningslinjer-for-ordningen-m.html?id=520368 
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 Universitetet i Agder 
v/Dag Gjerløw Aasland og Simone Heinz 
Gimlemoen 
 
  

Dato: Jan. 16, 2012 
Deres ref.: brev, 14. desember 2011 
  
 
  
  
  

 
 
 
 

 

Høringsnotat om forvaltning av Uglandgaven  
 
 
Summary of comments 

 The Ugland funds should not be used to offload UiA´s 2 MNOK commitment to NFR for " fri 
prosjektstøtte". It is unclear whether these projects have regional relevance, and whether they are 
more important than the project that will be submitted later.  

 The proposed criteria are not addressing "relevance for the region" but general criteria for research 
projects like more publications, and increased researcher competence (are we incompetent?). 

 We propose that 60% of the funds are reserved for large strategic projects which are ranked by SFU as a 
recommendation to UiA´s styre. 

 We propose a 5 year horizon instead of a 4 year horizon. 
 
 

Detailed discussion 

 

Bakgrunn (Background) 
"regionen" - We assume that means Vest-Agder and Aust-Agder, as this is what Ugland normally means.  
"og at den skal forvaltes av en styringsgruppe oppnevnt av partene, dvs. Ugland Teknopark AS og UiA" - While 
this is an important detail, it is unclear why it is mentioned here. Will this influence UiA´s decisions? Can they 
reject our proposals? Does this steering group have an advisory role? 
 
Alternativer for disponering av midlene 
"Ett formål som UiA allerede har forpliktet seg til, er en egenandel i åpen arena for fri prosjektstøtte fra 
Forskningsrådet, på søknader utenom alle programmer fra egne forskere som oppnår karakteren 6 eller 7. Her er 
rammen kr. 2 mill. for 2012." - While it is true that UiA has committed itself to pay up to 2 MNOK for 2012, it is 
unclear that Ugland has committed to do that. Over 4 years that would mean UiA would spend 8 MNOK for 
projects of high quality but unknown content and unknown relevance for regional development. It is not clear 
that such a budget should come only from the Ugland funds, and use up to  40% of the funds. (yes, only 2012 is 
mentioned, but we know how things go …) 
 
Kriterier for tildeling 
"Eksempler på mer konkrete kriterier for tildeling kan være at aktivitetene forventes å gi tydelige resultater i 
form av økt forskningsproduksjon, økt publisering, innhenting av eksterne midler til store prosjekter og 
betydelig økning av kompetansen i et forskningsmiljø." - What happened to the main criterion by Ugland that 
the projects must have relevance for the region?  The mentioned criteria are general and valid for all kinds of 
research projects.  
 
Saksbehandling og beslutningsprosess 
" Forskningssekretariatet er saksbehandler og sakene legges fram for SFU for anbefaling. Revidert sak 
går videre til styringsgruppen og til endelig vedtak i Styret." - However, it remains unclear how proposals are 
submitted, and who can submit them, and who receives them (UiA Styre? SFU? Forskningsskretariatet?). Our 
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proposal is to use at least 60% of the funds for large strategic projects following Ugland´s and NFR´s 
requirements. We propose that the Deans and UiA´s ledelse can propose such projects to SFU. In order to 
reduce the number of projects, we propose that each faculty can only submit a ranked list of max. 3 proposals 
to SFU. After a final ranking by SFU they are submitted to UiA´s styre as a recommendation for decision. The role 
of the "styringsgruppen" for the funds is unclear. 
 
Tidshorisont for bruk av gaven 
"En best mulig bruk av gaven vil trolig være ikke å dele ut alt på en gang, men heller ikke la de årlige tildelingene 
være så små at det knapt merkes. En mulighet kan være at tidshorisonten for disponering av gaven settes til 4 
år, som vil gi et gjennomsnittlig uttak på 5,3 mill kr per år. Det forhindrer selvsagt ikke at det kan tildeles midler 
både for ett og over flere år." - A five year horizon with a yearly payout of up to 4 MNOK would be better. This 
gives us more freedom to react flexible in case UiA has to change strategy and priorities. 
 
 
 
 
 
Best Regards 

 
 

Frank Reichert Magne Aasheim Knudsen 
Dean 
Faculty of Engineering & Science 
 

Fakultetsdirektør 
Fakultet for teknologi og realfag 
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Ugland-gaven - høringsuttalelse fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 

 

Gaven utgjør en relativt liten del av et årsbudsjett for UiA. Hvis budsjettet ellers er brukt 

klokt, gir det i utgangspunktet størst mening å bruke gaven til å styrke det ordinære budsjettet. 

Da kan den gå til det som passer institusjonen, uten ekstraordinære administrasjonskostnader. 

Tre forhold taler likevel mot en slik løsning her: 

 

1. Giverens intensjoner, som må respekteres. 

2. Positive virkninger for Agder av at bruken av gaven synliggjøres  

3. Positive virkninger for UiA av synliggjøring, ikke minst for å få flere givere senere. 

 

I dette tilfellet er det neppe store motsetninger mellom de tre punktene. Verdien av å ta 

hensyn til dem må balanseres mot merkostnadene til administrasjon o.l. av ulike bruksmåter. 

 

Punkt 2 og 3 taler for at midlene ikke bør brukes for konsentrert. Hvert tiltak kan ikke være 

for lite, men hvis gaven spres på flere formål og over tid, øker muligheten for at den merkes 

godt flere steder i Agder. Her ligger også et risikohensyn. Ved å satse svært konsentrert, øker 

faren for fiasko i den forstand at det kommer lite ut av gaven. Ved å satse spredt, øker 

muligheten for at i hvert fall noe blir vellykket. Hvis en satser på ekstraordinære tiltak som 

ellers ikke ville ha blitt prioritert, kan utbyttet for UiA bli lite. Det taler også for at en bør 

satse på noe som har relativt stor sikkerhet for å lykkes, og innenfor universitetets 

kjerneområder. 

 

Hensynet til fremtidige giver tilsier at midlene bør brukes på noe med varig, synlig verdi. Det 

er ikke uten grunn at slike gaver i land med en sterk kultur for den slags, gjerne brukes på  

bygninger med minneplater, langvarige gavestillinger, forskningspriser o.l. Den indirekte 

virkningen blir likefullt at det ordinære budsjettet kan brukes på aktiviteter eller tiltak som er 

mindre prangende, men ikke desto mindre viktige. Investeringer i bygninger eller annen 

infrastruktur, alternativt langsiktig oppbygging av kompetansemiljøer, er også fordelaktig 

utifra risikohensyn. Godt planlagt infrastruktur har normalt høy verdi på sikt. 

 

Momentene ovenfor kan tilsi at gavemidlene bør spres utover UiA både geografisk og faglig 

og brukes på kjerneaktiviteter over noe tid, eller i hvert fall på en måte som gir synlig, varig 

verdi. Støtte til bygningsinvesteringer (realkapital) kan være mindre aktuelt her på grunn av 

ønsket om å favne bredt. Det virker mer naturlig å fordele gaven mellom fakultetene, og 

målrette den mot fagområdene i de tyngste fagmiljøene. Der peker doktorgradsprogrammene 

seg ut (humankapital). Dette passer spesielt godt i forbindelse med at alle fakulteter nå får sin 

fakultetsvise PhD, selv om fakultetsvis PhD i og for seg ikke betyr større endringer i 

organiseringen av doktorgradsstudiene. Den presise bruken kan bestemmes på hvert fakultet i 

samråd med giveren. Fakulteter kan eventuelt samarbeide om anvendelsen. Anvendelsen kan 

variere fra gaveprofessorater til stipendiatstillinger, forskningsprosjekter med spesiell relevans 

for Agder, satsing på forskningssentra eller lignende. Uansett hvordan dette presist gjøres, er 

det et poeng å unngå omfattende søknadsprosesser i denne forbindelse. 

 

 

 

24. januar 2012 

 

Sigbjørn Sødal 

(dekan) 
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 Til SFU v/ Dag Aasland og Simone Heinz 

 

Fra Avdeling for lærerutdanning 

 

 

 

Dato: 24.januar 2012 

 

  

  

 

 

 

UGLANDGAVEN 

 

Avdeling for lærerutdanning har merket seg at forskningen med støtte fra Uglandgaven skal 

være langsiktig og ha relevans for regionen og forankrer sin uttalelse på dette.  

 

Vi regner med at initiativet fra rektor og styre til å danne et forskningsprogram på tvers av 

profesjoner, og nå i samarbeid med UiS og UiN, får en fremtredende plass i denne 

sammenhengen. UiA har mange studenter og ansatte knyttet til feltet, og samarbeidet med 

regionen er etablert og utbredt. Vi ser en mulighet for styrking av den allerede etablerte 

satsingen på lærerutdanningsrelevant forskning. 

 

Vi mener Universitetsstyret skal ta hånd om hovetildelingen av midlene etter innspill fra 

fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, med Forskningssekretariatet som 

saksbehandlingsinstans. Når vi sier hovedtildeling, er det fordi vi tror det er en ide å holde av 

noen midler til "lavterskelprosjekter" og til spesielle tiltak som nevnes under. 

 

Tidshorisonten på fire år for bruk av gaven støttes. 

 

 Svar på punktene i høringsinvitasjonen: 

 

1. Alternative måter å disponere midlene på. For å bygge opp forskningsinteresse i regionen 

er det viktig å begynne tidlig. Vi har allerede sett gode resultater i kontakten med skoleelever 

i forbindelse med Forskningsdagene. Vi foreslår at det opprettes en årlig forskningspris for 

barn og unge etter modell av Forskningsrådets Nysgjerrigper. Vi vil også foreslå at det settes 

av midler til å bygge opp en "vitenskapsbutikk" der regionen kan levere inn ønsker om 

prosjekter. 

 

 

2. Kriterier for tildeling. Generelt bør søknadene være i tråd med UiAs strategiplan og øvrige 

føringer. Siden regionen er et sentralt punkt, bør den felles regionplanen for agderfylkene 

også kunne være en referanse. Søknaden må ha den kvaliteten som forventes av 

forskningsprosjekter. 

 

 

3. Mulige måter å fremme forslag eller søknader på. Vi vil foreslå å holde av en pott til 

mindre tildelinger, med lav terskel, som ikke nødvendigvis må gjennom den (eventuelle) 
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årlige styrebehandlingen. Gjennom året dukker det opp mulige samarbeidspartnere og ideer 

som kan få hjelp til en kick off ved hjelp av små midler. En kan også tenke at 

forskningssekretariatet kunne ta initiativ til workshops for å stimulere til nye ideer. 

 

 

4. Andre momenter. Det bør arbeides aktivt for å få med de delene av regionen som ikke er 

involvert i forskning fra før.  

 

 

  

 

Med hilsen 

 

Birte Simonsen 
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 Fra: Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

 

Til: Wenche Flaten 

Forskningssekretariatet 
 

  

Dato: 19.01.2012 

 

Sak nr.: 2011/2509 

  

Saksbehandler: Eli Andås 
 

 

 

 
 

 

Høringsnotat om forvaltning av Uglandgaven 
 

Innspill fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap til forvaltning av 

Uglandgaven 

 

Fakultetene er i høringsnotat av 14. desember 2011 invitert til å komme med innspill 

til:  

1. Alternative måter å disponere midlene på  

2. Kriterier for tildeling  

3. Mulige måter å fremme forslag eller søknader på  

4. Andre momenter  

 

Ad pkt. 1 Alternative måter å disponere midlene på 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap mener at forskerstillinger (professorater, 

postdoc-stillinger og stipendiatstillinger) vil være en god måte å disponere midlene 

på.   

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har gode erfaringer med ekstern finansiering av 

forskerstillinger. I 2006 fikk fakultetet finansiering av et professorat og en 

stipendiatstilling i folkehelse av Sørlandets kompetansefond. En fikk ikke kvalifiserte 

søkere til professoratet, men ansatte førsteamanuensis Elling Bere i 2007. Han ble 

professor i 2010 og har bidratt til fagutvikling, studieutvikling, eksternt finansierte 

prosjekter, veiledning av tre stipendiater og stor forskningsproduksjon.  

 

Fakultetsstyret har vedtatt følgende satsingsområder i forbindelse med prosessen med 

å spille inn toppsatsingområder til styret høsten 2009:  

 folkehelse 

 helse-IKT 

 ernæring 

 

Disse satsingområden er fortsatt er gjeldende for fakultetet.   

 

Satsingen på helse-IKT er et spennende felt i skjæringspunktet mellom tre fakulteter 

med stort potensiale både utdannings- og forskningsmessig. 
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Ved oppstart av fakultetets ph.d.-program i helsevitenskap ble fakultetet ikke 

tilgodesett med noen stipendiatstillinger. Uglandgaven kan bidra til at fakultetet kan 

få økt sin andel av stipendiatstillinger. 

 

 

Ad pkt. 2 Kriterier for tildeling 

Kriterier for tildeling bør være: 

 Strategisk forankret 

 Regional betydning koblet med internasjonalt nedslagsfelt 

 Åpne for miljøer som viser til klar kvantitativ og kvalitiativ utvikling over de siste 

3-5 år 

  

Kriterier for tildeling som faglig toppsatsingsområde var krevende, og ikke 

oppnåelige for vårt fakultet for 2 år siden. Men et sentralt kriterie bør være strategiske 

satsningsområder i fakultetene. Det er her kompetansen skal bygges opp og 

videreutvikles.   

 

 

 Ad pkt. 3 mulige måter å fremme forslag eller søknader på 

Det bør bygges på UiAs strategiplan og fakultetenes strategiplaner når søknader skal 

fremmes.  

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap vil igjen trekke fram søknadsrunden ift faglige 

toppsatsingsområder høsten 2009 som et utgangspunkt å fremme forslag eller 

søknader ift Uglandgaven. Det var en nyttig runde for våre fagmiljøer, og de 

fagområdene som ble trukket fram da, er fortsatt vedtatte satsingsområder i fakultetet.  

Det er vår oppfatning at disse 3 områdene: folkehelse (forebyggernde helsearbeid), 

helse-IKT og ernæring (samfunnsernæring,mat og kultur), alle har vist bra utvikling 

hos oss.  Samtidig vet vi at for å konkurrere nasjonalt og internasjonalt for både de 

beste hodene og forskningsmidler i disse viktige feltene, må vi satse aggressivt. 

 

Søknad på midlene i Uglandgaven bør være en åpen prosess, hvor SFU behandler 

søknadene før de kommer i styret.  

 

 

Ad pkt. 4 Andre momenter 

Vår satsning innen eHelse er en del av et tverfakultært samarbeid hvor Fakultet for 

teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er viktige 

partnere.  Samtidig merker vi for oss selv at eHelse, samhandling, og 

omsorgsteknologi berører så viktige faglige og samfunnsmessige utfordringer for oss 

fremover at vi føler et ekstra press på oss til å forsterke vår kompetanse på dette 

område som fakultet.  Ikke minst sykepleievitenskap som fag og som utdanning kan 

bli fundamentalt endret over de neste årene.   

 

Diskusjoner med forskerne i de mest produktive fagmiljøene på vårt fakultet viser 

også at når veldig talentfulle master studenter viser seg fram i et av våre flere 
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masterprogrammer, hadde det vært ønskelig å kunne koble dem “umiddelbart” videre 

til PhD prosjekter.  Per dags dato har vi ikke resursser til å beholde og viderutvikle 

disse forskningstalentene når de viser seg.  Derfor kan åpne stipendiatresursser 

forvaltet av ledergruppen representere en meget efffektivt måte å forsikre at gode 

forskningsmiljører kan søke stipendiater koblet til spesifikke etablerte prosjekter og at 

fakultetet kan respondere raskt. 

 

Konklusjon 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ser Uglandgaven som en betydlig mulighet for 

å akselerere og stimulere videreutviklingen av eksisterende satsningsområder på 

fakultetene.  For vårt fakultet vil stimulering i form av professorstillinger og/eller 

stipendiater være konkrete måter å  bidra til raskere utvikling av satsningsområdene 

eHelse, ernæring, og folkehelse.  Tidligere erfaring tilsier at for hvert nye “etablert 

men fortsatt sulten” professor vi rekruterer inn, følger en betydelig utvikling som 

viser at investeringen er meget lønnsomt.  Flere stipendiater er også kritisk for oss i 

den fasen vi er i nå. 
 

 

Vennlig hilsen 

 
 

 Stephen Seiler   og    Veslemøy Rabe 

 Dekan       Fakultetsdirektør 
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 Fra: Alf Kjetil Igland 

Fakultet for kunstfag 

 

Til: Forskningssekretariatet UiA 
 

Dag Gjerløw Aasland og Simone Heinz 

 
  

Dato: 23. januar 2012 

 

  

  

Høringsuttalelse Ugland-gaven  
 

Fakultet for kunstfag uttrykker glede over gaven og gaveforsterkningen. Det vil etter 

vår mening være fornuftig å fordele dem over fire til fem år. Kriteriene for tildeling 

bør være langsiktige og tilgodese initiativer som vil skape grunnleggende forskning. 

 

Vi vil spille inn følgende satsningområder som aktuelle når midlene skal fordeles. 

Rekkefølgen er ikke prioritert fra vår side. 

 

Musikkteknologi

Musikkteknologi har lenge vært et innsatsområde på fakultetet. Den kunstneriske delen av 

fagmiljøet har en høy internasjonalt orientert aktivitet som produsenter, arrangører, 

komponister og utøvende musikere med kontaktflater mot de fremste kapasitetene på feltet 

innenfor utøving og studioproduksjon. Den vitenskapelige delen av fagmiljøet publiserer 

jevnlig om musikkteknologiske temaer i internasjonale fagfellevurderte publikasjonskanaler  

og har til sammen en meget stor internasjonal kontaktflate innenfor populærmusikkforskning. 

Fagfeltet krysser i stor grad mot andre forskningsmiljøer innenfor teknologi ved UiA, 

forskningsaktiviteter innenfor trådløs kommunikasjonsteknologi, nedlastningsspørsmål og 

lignende som er viktige områder innenfor musikkteknologien. På denne måten kan det sies at 

musikkteknologi som fagområde befinner seg i grenselandet teknologi og kunst. Her ligger det 

sporer som kan utvikles til spennende forskningsprosjekter på tvers av fakultetene og mellom 

Kristiansand- og Grimstad-miljøene. 

 

En mulig satsning i denne forbindelse er tilførsel av stipendiatstilling(er) innenfor 

musikkteknologi for både å styrke dagens doktorgradsprogram i utøvende rytmisk musikk, 

men også fagmiljøet generelt. Og dette kan være stipendiater som arbeider i grenselandet 

mellom musikkteknologi som kunstnerisk felt og utviklingen av høyteknologisk kompetanse 

på feltet, og hvor det i tråd med ovennevnte åpnes opp for innputt fra flere fagmiljøer på tvers 

av fakultetsgrensene. I dag har vi på doktorgradsprogrammet særlig én stipendiat (Henrik 

Johannes Brodtkorb) som arbeider i dette tverrfaglige grenselandet, men dette miljøet bør 

styrkes ytterligere for å være en enda tydeligere universitetsinstitusjon på feltet i det 

internasjonale markedet. Dette vil være en framtidsrettet satsning der vi i enda større grad er på 

banen i forhold til morgendagens teknologi. Og dette vil jo også være en satsning godt i tråd 

med punktene i universitets strategiske plan om utvikling av økt spisskompetanse og 

internasjonalisering 
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Styrke mindre forskningsmiljøer 

Vårt andre forslag gjelder utvikling og betydelig økning av kompetanse i mindre 

forskningsmiljøer som er inne i en positiv utvikling, men som mangler midler til 

prosjektutvikling og forskningskompetente medarbeidere/stipendiatstillinger. Målet er        

bl.a. å gjøre disse miljøene i stand til å gå inn i større felles projekter, som forskningsråd        

og private fond, samt å styrke samarbeidet med regionen. I tillegg kommer økt forsknings-

produksjon og økt publisering i miljøer som hittil har været regnet som ’svake’ på feltet. 

 

På Fakultet for kunstfag kan vi se for oss en styrking av det tverrfaglige forskningsmiljøet 

innenfor kunstfaglig og kunstfagdidaktisk forskning, som er under oppbygging og som ligger 

til grunn for det nye masterprogrammet i kunstfag. Her har vi i løpet av de to siste år fått to 

doktorgrader, ansatt en professor, og vi har (minst) fire stipendiater. To til tre stillinger er i 

ansettelsesprosessen (på visuelle og sceniske fag). Vi har videre mer eller mindre formaliserte 

kontakter i kulturlivet (KSO, SKMU, Bomullsfabrikken, Agder Teater) å trekke på.  

 

Et slikt miljø under oppbygning bør styrkes, dels gjennem at medarbeiderne får mer tid til 

utvikling av større tverrfaglige prosjekter, dels gjennem målrettet ansettelse av stipendiater.   

 

Kultur-forskning 

Får samfunnet noe igjen for de kommunale kulturmidlene? Bidrar kultursatsing til bedre 

livskvalitet og levekår for barn og unge? Betydelige nasjonale og regionale kulturmidler 

tilflyter kulturinstitusjoner som har sin virksomhet rettet mot disse aldersgruppene. Ikke 

minst gjelder dette kulturskolesektoren i Norge, med sine 435 kulturskoler og 400 ansatte.      

Et mindre antall kulturskoler i Vest-Agder mottok i august 2011 nærmere 600 000 kroner       

fra kulturdepartementet.Cultiva i Kristiansand har spisset sin innsats mot prosjekter som        

kan styrke livssituasjonen hos barn og unge. Samtidig har Universitetet i Agder i de senere     

år lagt stafig større vekt på på kulturpolitikk og kulturøkonomi, på livskvalitet og folkehelse   

og på samfunnsrettet og regional kunstutøvelse.  

 

Tre av fakultetene ved Universitetet i Agder har gått sammen og utviklet et prosjekt som      

kan bidra til å få kunnskap om hvorvidt positive konsekvenser av denne satsningen lar seg 

dokumentere, om de økonomiske tiltakene har målbar effekt på livskvalitet og trivsel hos    

barn og unge, og om det er mulig å påvise samfunnsøkonomiske gevinster av tiltakene. 

Fakultetene er:  

 Fakultet for kunstfag 

 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap  

 

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke effekten av den økonomiske satsningen i form av 

kulturmidler som rettes mot barn og unge i Agder fra ulike hold. Det vil særlig bli fokusert på 

effektene av slik satsning for livskvalitet og trivsel i befolkningen, men også på 

samfunnsøkonomiske konsekvenser av den samme satsningen. Et hovedmål vil også være 

kunne være å utvikle et måleinstrument for måling av effektene eller konsekvensene av 

kultursatsing på barn og unge. 
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Målgruppen for funnene, de som antas å trenge kunnskap om effektene av kultursatsingen for 

livskvalitet og levekår blant barn og unge, vil kunne være a) statlige myndigheter med ansvar 

for overføringer av kulturmidler til kommunene og b) kommunale myndigheter med ansvar for 

tildeling av kulturmidlene til kulturskolene i egen kommune. I begge tilfeller vil man kunne få 

et mer presist grunnlag for tildeling av kulturmidler rettet mot barn og unge. 

 
 Avslutning 

Det kan nevnes mer generelt at midler til oppbygging av fakultære forskeruddanninger 

(medregnet ansettelser av vitenskapelig personale) kunne være en vesentlig prioritering av 

midler fra  Ugland-gaven. Det ville ikke minst styrke de mindre forskningsmiljøene på UiA. 

 

 

 

Campus Gimlemoen 24.01.2012 

 

 

 

 

 

 

Alf Kjetil Igland        Helene Illeris 

Visedekan for forskning  
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/356 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 26.01.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

6/12 Det sentrale forskningsutvalget 02.02.2012 

 

Fordeling av strategiske midler til tiltak for økt forskningsaktivitet 
 

Til intern budsjettfordeling for 2012 spilte forskningssekretariatet inn ønske om følgende 

midler: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer kr 400.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Handlingsplan for forskerutdanning  

(inkl. stipendiatorganisasjon)   kr 200.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering  kr 500.000 

 

Av styrets vedtak følger (fra “hvit bok” - foreløpig budsjettfordeling 2012): 

“Under betegnelsen økt forskningsaktivitet foreslås avsatt 1,4 mill kr til tiltak som prioriteres i 

samråd med Det sentrale forskningsutvalget. Aktuelle tiltak er gjestestipendordning, økt ekstern 

finansiering, vitenskapelige seminarer etter søknad og tiltak i forhold til handlingsplan for 

forskerutdanning.” 

 

Det betyr at styret har bevilget 100.000 mindre enn det som ble spilt inn. Det sentrale 

forskningsutvalget inviteres herved til å fordele de 1,4 mill kronene på de ulike tiltakene. 

 

Forskningsdirektøren foreslår å avsette kr 400.000 til støtte til vitenskapelige 

konferanser/seminarer. Dette er samme beløp som ble avsatt for 2011. I SFU-sak 30/11 ble 

kriterier for tildeling av støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer diskutert og det ble ikke 

vedtatt endringer i beløpet.  

Kr 202.000 av 2012-midlene er allerede fordelt i SFU-sak 39/11. 

 

Etterspørsel etter gjestestipendordningen har steget de siste årene, og 2011 er det første året der 

budsjetterte midler er brukt opp. Gjennom oppløsning av universitetsstiftelsen, er midler til 

utvidet gjestestipend satt av (SFU-sak 31/11),  i tillegg til den vanlige ordningen. Ordningen 

skilles fra den vanlige ordningen med at den skal brukes for å bygge opp langsiktig kontakt som 

kan føre til større fellesprosjekter. Ordningen om utvidet gjestestipend består til midlene er brukt 

opp. 

Det foreslås å avsette samme beløp til gjestestipendordningen som i fjor – kr 400.000. 

 

Til stimulering for økt ekstern finansiering var det i 2011 avsatt kr 390.000.  (I 2010 var det 

avsatt kr. 300.000.) Midlene brukes til prosjektutviklingsstøtte og til å organisere 
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søknadsskrivekurs og informasjonsmøter (NFR, EU). Etterspørsel til prosjektutviklingsstøtte fra 

fagmiljøene stiger med økende søknadsaktivitet. Selv om tendensen er god, så er det fremdeles 

stort potensiale til å øke søknadsaktiviteten – og kvaliteten, og vi ser det som viktig at UiA har 

fokus på det i 2012. Det foreslås å avsette kr 500.000 til dette formålet. 

 

I arbeidet med implementering av handlingsplan for forskerutdanning er det ingen store 

kostnadskrevende tiltak som gjenstår. Det er sannsynlig at det vil bli satt i gang en ny 

seminarrekke for doktorgradsveiledere som vil påføre kostnader i 2012 og 2013. I tillegg vil 

stipendiatorganisasjonen kreve noen midler til lønnskompensasjon for arbeidet stipendiatene 

gjør og muligens noen reisekostnader. Det forslås at det settes av kr 100.000 til handlingsplan 

for forskerutdanning der 50.000 øremerkes stipendiatorganisasjonen.  

 

Mot slutten av året bør det gjøres en vurdering av påløpte kostnader i de ulike tiltakene for å se 

om budsjettmidler bør flyttes fra et tiltak til et annet. Det foreslås at viserektor får fullmakt til å 

gjøre eventuelle endringer. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget fordeler 1,4 mill kr til tiltak for økt forskningsaktivitet slik: 

 Støtte til vitenskapelige konferanser/seminarer kr 400.000 

 Gjestestipendordning     kr 400.000 

 Stimulering til økt ekstern finansiering  kr 500.000 

 Handlingsplan for forskerutdanning  

(inkl. 50.000 til stipendiatorganisasjon)  kr 100.000 

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

endringer i fordelingen mot slutten av året. 
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Forskningssekretariatet 

 Arkivsak: 2012/357 

Saksbeh: Wenche Flaten 

Dato: 26.01.2012 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

7/12 Det sentrale forskningsutvalget 02.02.2012 

 

Budsjettmidler til dekning av indirekte kostnader for stipendiater uten 

fullfinansiering 
 

I intern budsjettfordeling for 2012 er det avsatt midler som omtales slik i “hvit bok” (foreløpig 

budsjettfordeling for 2012): 

“I enkelte tilfeller er det aktuelt å ta opp stipendiater med eksternfinansiering selv om den 

eksterne finansieringen ikke dekker alle kostnader. Det foreslås avsatt 0,15 mill kr for å støtte 

fakultetene i forhold til kravet om full dekning av alle kostnader.” 

 

Slike midler har tidligere vært en budsjettpost, men de siste par årene har det ikke vært avsatt 

midler til dette. Nå er de tatt inn igjen etter påtrykk fra fakultetene. Midlene er lagt inn under 

forskningssekretariatet. 

 

I forbindelse med handlingsplan for forskerutdanning presiserte styret at “UiA skal ikke ta opp 

studenter uten veldokumentert finansiering til sine program, og stipendiatstillinger skal normalt 

være fullfinansiert i samsvar med kostnadene spesifisert i budsjettdokumentet. Dersom 

anbefaling om fullfinansiering fravikes, skal fakultetet dekke de ekstra kostnadene. Alle 

stipendiater ansatt av UiA skal lønnes etter gjeldende satser.” (Vedtak i S-sak 106/09) 

 

Siden signalet fra styret er såpass sterkt, må man gå ut fra at ekstra midler kun kan bevilges i 

helt spesielle tilfeller. Det kan tenkes at et slikt tilfelle kan være at man ønsker å ta inn en svært 

lovende stipendiat som finansieres av en veldedig organisasjon eller kommer fra et u-land, eller 

andre lignende forhold. Det antas at det vil være få slike tilfeller og at behovet således ikke vil 

være så veldig stort for bidrag fra den sentrale potten. Det foreslås derfor at fakultetene søker på 

bidrag etter behov og at midlene utbetales fortløpende til midlene er brukt opp. 

 

I følge tabell 6.2. i “hvit bok” er det beregnet at de indirekte kostandene til 

fellesadministrasjonen for en stipendiat er kr 137.038 pr. år, og kr 51.747 ved lavterskeltilbud 

for fremmede stipendiater (UiA har ikke arbeidsgiveransvar, stipendiaten har arbeidsplass i 

landskap og medbringer egen PC, jf. vedlegg tabell 6.2.) Fakultetene vil måtte dekke full sats for 

stipendiatene de tar inn. Søknaden fra fakultetet må inneholde en begrunnelse for hvorfor det er 

viktig å ta inn denne stipendiaten og en beregning som viser grunnlaget for søknadsbeløpet. 

Siden beløpet i den sentrale potten kun er på 150.000 kroner, er det nødvendig å sette et tak for 

hvor mye fakultetene kan få i bidrag pr. stipendiat. Det foreslås et maksimumsbeløp på kr 

75.000 ved ordinær sats og kr 30.000 for lavterskeltilbud. 
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Alternativt kunne man tenke seg å ha en søknadsfrist mot slutten av året, og at potten fordeles 

mellom de ulike tilfellene. Dette ansees imidlertid for å være en dårligere løsning, siden 

økonomien vil bli mindre forutsigbar for fakultetene. 

 

For å sikre forutsigbarheten foreslås det også at det skal være mulig å søke bidrag for flere år 

(maksimum tre), men i tildelingen må det da tas et forbehold om at det avsettes nye 

budsjettmidler i kommende år. Det foreslås at utbetalingen skjer for ett år om gangen. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget vedtar at fakultetene etter søknad kan få bidrag fra en 

sentral pott for å dekke opp indirekte kostnader til fellesadministrasjonen for stipendiater 

som tas inn i ekstraordinære tilfeller. Dette kan være tilfeller der stipendiaten finansieres av 

en veldedig organisasjon, kommer fra et u-land eller andre lignende tilfeller.  

2. Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor det er viktig å ta inn stipendiaten og en 

beregning som viser grunnlaget for søknadsbeløpet. Det kan søkes om bidrag for inntil tre 

år, men utbetalingen skjer for ett år om gangen. 

3. Bidrag utbetales fortløpende inntil de sentrale midlene er brukt opp. Det utbetales 

maksimum kr 75.000 pr. stipendiat ved ordinær sats og kr 30.000 ved lavterskeltilbud. 

4. Forskningssekretariatet administrerer ordningen. 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Tabell 6.2 i "hvit bok" 
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Indirektekostnader per vitenskaplige årsverk ved BOA 2012 Lavterskeltilbud fremmede stipendiater    2)

Ordinære Stip. Etterfølgende ett semester

satser statser 1. mnd måneder 6 mnd per år

Arealkostnader:    1) Arealkostnader:    1)

Kapitalkostnader (husleie) 22 713                        22 713                         Kapitalkostnader (husleie) 631                    631                    3 786                 7 571                 

Driftskostnader 12 141                        12 141                         Driftskostnader 337                    337                    2 023                 4 047                 

Kontorhold og administrasjon: Kontorhold og administrasjon:

Bibliotek 12 842                        21 592                         Bibliotek 1 799                 1 799                 10 796               21 592               

Styret/rektorat/dir./rådgjivere Styret/rektorat/dir./rådgjivere

       - midler fordelt i budsjettet 7 565                          7 565                                  - midler fordelt i budsjettet 63                      63                      378                    756                    

       - satsingstiltak/annet ufordelt 22 896                        22 896                                - satsingstiltak/annet ufordelt 191                    191                    1 145                 2 290                 

IT IT

Økonomi Økonomi

Personal og adm. fellesfunksjoner Personal og adm. fellesfunksjoner

Internasjonal avdeling Internasjonal avdeling

Driftstjenesten Driftstjenesten

Infotjenesten Infotjenesten

Forskningssekretariatet Forskningssekretariatet

Sum "Resten" 50 131                        50 131                         Sum "Resten" 2 666                 1 166                 8 496                 15 491               

Sum 128 288                      137 038                       5 687                 4 187                 26 624               51 747               

Vedr Indirekte kostnader:

1)  Ved deling av kontor/kontorlandskap reduseres satsene for arealkostnader med 1/3.

     Alle statser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

     Alle satser er basert på at arbeidet utføres i sin helhet fra UiAs lokaler og med bruk av UiAs infrastruktur.

     Alle satser gjelder for ett helt faglig årsverk og reduseres forholdsmessig for deltidsstillinger og engasjementer kortere enn 12 måneder.

     For administrativt/teknisk ansatt personale er de indirekte kostnadene fastsatt til kr. 94 000               per årsverk

     Dersom ikke fakultetet selv har beregnet sine indirekte kostnader, foreslås det for 2012 å bruke standardsats på kr. 34 000 per årsverk

Vedr Lavterskeltilbud:

2) Lavterskeltilbudet forutsetter arbeidsplass i landskap eller tilsvarende som for masterstudenter. Videre er lagt til grunn at stipendiaten medbringer egen PC og at UiA ikke har arbeidsgiveransvar.

    Det er lagt til grunn de samme bibliotektjenester som for stipendiater med UiA som arbeidsgiver.

    Alle statser gjelder kostnader på fellesadministrativt nivå.

Vedr Eksternt finansiert EVU

Det er utarbeidet egne kalkylemaler for både studiepoenggivende EVU og kortere kurs/konferanser. Satsene for beregning av indirekte kostnader i disse kalkylemalene

er oppdatert med de samme satser som tabellen.

Tabell 6.2 - Indirekte kostnader

Alle enheter Lavterskeltilbud fremmede stipendiater
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