
 

 

 Møteprotokoll 

 

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

Dato: 4. september 2012 

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 (fra kl 13:00) Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap  

Frank Reichert Fakultet for teknologi og realfag  

Stephen Seiler (fra kl 13:30) Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  

Jan Oddvar Skisland Fakultet for kunstfag  

Trude Sundtjønn Representant for ph.d.-kandidatene  

Kjell Tybring Andresen Formidlingsavdelingen, observatør  

Else-Margrethe Bredland Universitetsbiblioteket, observatør  

Kenneth Hansen Agderforskning, observatør  

 

Forfall: 

Navn   

Birte Simonsen Avdeling for lærerutdanning   

 

 

Merknader 

Ingen varamedlemmer møtte.  

I tillegg til Jan Oddvar Skisland møtte Helene Illeris som skal overta som medlem i utvalget. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn  

Simone Heinz Forskningsdirektør 

Søren Kragholm Forskningssekretariatet 

Målfrid Tangedal Forskningssekretariatet 

Øyvind Nystøl Forskningssekretariatet 

Wenche Flaten Forskningssekretariatet (referent) 

Kjetil Hellang Økonomiavdelingen (sak 33/12 – 1) 

Kristian Jørgensen Økonomiavdelingen (sak 33/12 – 1) 

 

 



SAKSLISTE 

Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. 

SFU 31/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste   

SFU 32/12 Protokoll fra forrige møte   

SFU 33/12 Referatsaker og orienteringer 2012/27  

SFU 34/12 Justering av retningslinjer for kvalifiseringsstipend 2012/682  

SFU 35/12 Drøftingssak: Handlingsplan 2013 for forskning i forhold 

til UiAs reviderte strategi 

2012/1918  

SFU 36/12 Informasjonsutveksling   

 

 

SFU 31/12 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Enstemmig vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

SFU 32/12 Protokoll fra forrige møte 

Enstemmig vedtak: 

Protokoll fra møtet 14. juni 2012 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

SFU 33/12 Referatsaker og orienteringer 

1. Indirekte kostnader for eksterne ph.d.-kandidater 

Hellangs presentasjon vil bli sendt utvalget. 

2. Styringsparametre 

3. Status for ARENA og NCE-programmer i regionen 

4. Eksternfinansiering 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget tok sakene til orientering. 

 



SFU 34/12 Justering av retningslinjer for kvalifiseringsstipend 

Forslag til vedtak: 
1. Det sentrale forskningsutvalget anbefaler at retningslinjene beholdes slik de er og at det tas inn at 

søknadsmalen skal benyttes. 

2. Saken går videre til universitetsstyret. 

 

Forskningsdirektøren opplyste at saken ikke skal videre til universitetsstyret. Forslag til vedtak 

ble derfor justert deretter. 

Enstemmig vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget vedtar at retningslinjene beholdes slik de er og at det tas inn at 

søknadsmalen skal benyttes. 

 

SFU 35/12 Handlingsplan 2013 for forskning i forhold til UiAs reviderte 

strategi 

Saken ble lagt fram uten forslag til vedtak. 

 

Utvalget ble invitert til å komme med noen første innspill til en handlingsplan for forskning som 

skal lages på bakgrunn av universitetets reviderte strategi som skal vedtas endelig i september. 

 

Fra utvalgets diskusjon kan følgende momenter nevnes: 

 

 Forskningsgrupper: 

Strategien legger vekt på dannelse av forskergrupper og noen av utvalgets medlemmer 

mente at det bør finnes noen retningslinjer for hvordan forskergrupper kan se ut, men disse 

må ikke være for rigide. Utvalget la vekt på at dannelse av forskergrupper ikke må skje i 

form av pålegg ”ovenfra”, men heller ved at det legges til rette for å danne slike ved hjelp av 

ulike gode ordninger/incitamenter. 

 Det ble etterlyst mer koordinering mellom fakultetene når det gjelder internasjonalt 

samarbeid. 

 Noen av utvalgets medlemmer minnet om ”Tiltak for forsking og utvikling ved Høgskolen i 

Agder” som ble vedtatt av styret i september 2004 (S-sak 115/04). I denne er det beskrevet 

mange gode tiltak som fremdeles er aktuelle. 

 

SFU 36/12 Informasjonsutveksling 

Dag Aasland orienterte om at saken om tildeling fra Ugland-gaven blir styrebehandlet 18. 

september. 

 

Kjell Tybring Andresen oppfordret alle til å overvære Forsker Grand Prix 20. september på 

Campus Grimstad. Billettes kan bestilles via lenke på Innaskjærs. 

 


