
 

 

 Møteprotokoll 

 

Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget 
Møtested: Hotel Norge, Lillesand 

Dato: 14. juni 2012 

Tidspunkt: 09:00-17:00 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Navn   

Dag Gjerløw Aasland Viserektor for forskning, leder  

Ernst Håkon Jahr Fakultet for humaniora og pedagogikk  

Sigbjørn Reidar Sødal Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap  

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag  

Stephen Seiler Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Alf Kjetil Igland Fakultet for kunstfag  

Ottar Michaelsen, (for Birte Simonsen) Avdeling for lærerutdanning  

Caroline Hoel (for Trude Sundtjønn) Representant for ph.d.-kandidatene  

Kjell Tybring Andresen Formidlingsavdelingen, observatør  

Else-Margrethe Bredland Universitetsbiblioteket, observatør  

 

Forfall: 

Navn   

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning  

Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-kandidatene  

Kenneth Hansen Agderforskning, observatør  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Heinz Forskningsdirektør 

Søren Kragholm Forskningssekretariatet 

Øyvind Nystøl Forskningssekretariatet 

Målfrid Tangedal Forskningssekretariatet 

Jan Olaf Roszinski Forskningssekretariatet 

Silje Solvang Forskningssekretariatet 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

 

 

 

Merknader 

Siste halvdel av møtet var seminar om eksternfinansiering og innovasjon. Det er laget eget 

notat fra denne delen av møtet. 

 



SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 24/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 25/12 Protokoll fra forrige møte   

SFU 26/12 Referatsaker og orienteringer 2012/27  

SFU 27/12 Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde 2012 

(2. gang behandling) 

2011/2509  

SFU 28/12 Tildeling av støtte til konferanser og seminarer - andre 

tildeling 2012 

2011/2096  

SFU 29/12 Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger 2012/750  

SFU 30/12 Informasjonsutveksling   

 

 

SFU 24/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 25/12 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 3. mai 2012 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 26/12 Referatsaker og orienteringer 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

1. Orienteringssak: Ny runde med EØS-midler til forskning 

2. Charter and Code 

3. SFF-søknader (Senter for fremragende forskning) 

 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 



SFU 27/12 Tildeling av midler fra Ugland-gaven - første runde 2012 (2. gang 

behandling) 

Forslag til vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at ca halvparten av totalt beløp tildeles i denne 

runden og at resterende beløp tildeles i juni 2013 og juni 2014. 

2. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at følgende prosjekter gis støtte: 

 Beløp 

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny 

grunnskolelærerutdanning 3 226 000 

Tverrfaglig brobygger ved CIEM (50 % professorstilling) 2 400 000 

COMPOL – The rise of Common Political Order 

(Stipendiatstilling, NFR-sats) 2 631 000 

eHelse og omsorgsteknologi 2 509 000 

Kunst i Kontekst (KiK) 228 600 

SUM 10 994 600 

 

3. Saken går videre til styringsgruppen og deretter til Universitetsstyret for endelig 

behandling. 

 

Utvalget voterte først over om man skulle åpne for å ta med flere prosjekter enn de som var 

foreslått og dermed dele ut flere midler i denne runden. 7 mot 1 stemte for at det skulle man 

ikke. 

 

Dag Aasland foreslo følgende tilleggspunkt: 

Det sentrale forskningsutvalget registrerer at søknaden om Kunst i Kontekst innebærer 

oppstarten av et prosjekt og anbefaler at man vil komme tilbake til oppfølging og sum ved en 

senere behandling.  

 

Utvalget ønsket at de resterende midlene tildeles tidligere enn juni 2013 og juni 2014. Simone 

Heinz endret derfor sin formulering i pkt. 1 til ”våren 2013 og våren 2014” i stedet for ”i juni 

2013 og juni 2014”. 

 

Det ble også presisert at beløpene som foreslås må sees på som veiledende og at det vil bli 

nødvendig å gå nærmere inn på disse. 

 

Med disse tillegg og endringer fattet utvalget vedtak med 7 mot 1 stemmer: 

Endelig vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at ca halvparten av totalt beløp tildeles i denne 

runden og at resterende beløp tildeles våren 2013 og våren 2014. 

 

2. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at følgende prosjekter gis støtte: 

 Veil. beløp 

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny 

grunnskolelærerutdanning 3 226 000 

Tverrfaglig brobygger ved CIEM (50 % professorstilling) 2 400 000 

COMPOL – The rise of Common Political Order  2 631 000 

eHelse og omsorgsteknologi 2 509 000 

Kunst i Kontekst (KiK) 228 600 



SUM 10 994 600 

Det sentrale forskningsutvalget registrerer at søknaden om Kunst i Kontekst innebærer 

oppstarten av et prosjekt og anbefaler at man vil komme tilbake til oppfølging og sum ved en 

senere behandling. 

 

3. Saken går videre til styringsgruppen og deretter til Universitetsstyret for endelig 

behandling. 

 

SFU 28/12 Tildeling av støtte til konferanser og seminarer - andre tildeling 

2012 

Forslag til vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2012 – andre 

tildeling – som vist i vedlagte tabell. 

 

Fakultet for kunstfag sendte søknader om konferansestøtte etter at saksdokumentene hadde blitt 

sendt ut til utvalget. Utvalget mente at søknadene likevel skulle tas med i behandlingen. Dag 

Aasland foreslo derfor følgende tillegg: 

Utvalget anmoder forskningsdirektøren om å vurdere søknadene fra Fakultet for kunstfag med 

sikte på å finne en alternativ finansieringsmåte som f.eks. å forskuttere fra midlene for 2013. 

 

Forslag til vedtak med tilleggspunkt fra Aasland ble enstemmig vedtatt. 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tildeler støtte til faglige konferanser/seminarer for 2012 – andre 

tildeling – som vist i vedlagte tabell. 

Utvalget anmoder forskningsdirektøren om å vurdere søknadene fra Fakultet for kunstfag med 

sikte på å finne en alternativ finansieringsmåte som f.eks. å forskuttere fra midlene for 2013. 

 

SFU 29/12 Prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger 

Frank Reichert tok opp noen diskusjonsmomenter fra forrige behandling (SFU-sak 12/12) (der 

han ikke var med). Han var uenig i at antall spesialiseringer ikke bør brukes som grunnlag for 

fordeling, siden antall spesialiseringer vil være en indikator for kompetanse på veiledning. Han 

pekte også på rapporten «Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 

2020”, som viser at mangel på uteksaminerte doktorander er størst innen fagområdene 

matematikk, naturvitenskap og teknologi. I tillegg ønsker han at fordeling av stipendiater kobles 

til om ph.d.-kandidater blir uteksaminert til planlagt tid. 

 

Sigbjørn Sødal foreslo at 3 stipendiatstillinger benyttes strategisk fordelt i stedet for 6, og at 

strekpunkt 2 og 3 endres i samsvar med det. 

Forslaget ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. 

 

Øvrige punkter ble enstemmig vedtatt. 

 

Endelig vedtak: 

- SFU anbefaler overfor universitetsstyret at de 6 stipendiatstillingene som er finansiert over 

UIAs basistildeling fortsetter for en ny 3-års periode utover 2014. 



- SFU anbefaler overfor universitetsstyret at 46 av til sammen 49 stipendiatstillinger fordeles 

til fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor og førsteamanuensisstillinger. 

- SFU anbefaler overfor universitetsstyret at 3 stipendiatstillinger benyttes strategisk fordelt 

fra universitetsstyret (oppbygging av fagmiljø og universitetets satsinger). 

- SFU anbefaler overfor universitetsstyret at refordeling av stipendiatstillinger skjer fra og 

med 1.1.2013. 

- SFU anbefaler overfor universitetsstyret at fordelingsprinsipper vurderes hvert tredje år 

eller når det skjer uforutsette endringer av antall stipendiatstillinger. 

 

SFU 30/12 Informasjonsutveksling 

Ingen saker. 

 


