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MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetets forskningsutvalg 
 

Dato: 11.06.2015 kl. 9:00-16:30 

Sted: Hotel Norge, Kristiansand 

Arkivsak: 15/00099 

  

Tilstede:  Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder 

Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Helje K. Sødal, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Sigbjørn Sødal, Fakultet for samfunnsvitenskap/ Handelshøyskolen (til 

kl 12.30) 

Per Kvist, Fakultet for kunstfag 

Michael Rygaard Hansen, (for Frank Reichert), Fakultet for teknologi 

og realfag 

Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning (til kl 15) 

Ingunn Elisabeth Stray, representant for ph.d.-kandidatene 

Marit Aamodt Nielsen, viserektor for utdanning 

Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 

Jesper Christian Mørch, Universitetsbiblioteket, observatør 

Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør (til kl 12.30) 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Helje K. Sødal, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Michael Rygaard Hansen, Fakultet for teknologi og realfag 

  

Forfall:  Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

Frank Reichert, Fakultet for teknologi og realfag 

  

Andre: Simone Heinz, forskningsdirektør 

Hilde Inntjore, forskningssekretariatet 

Ellen Frivold, forskningssekretariatet 

Øyvind Nystøl, forskningssekretariatet 

Kari Nordstoga Hansen, forskningssekretariatet 

Dmytro Yakovenko, Internasjonal avdeling 

Allan Folkestad, Internasjonal avdeling 

Arthur N. Olsen, Universitetsbiblioteket 

Gunn-Marit Eriksen, Personal- og organisasjonsavdelingen 

Richard Lislevand, Personal- og organisasjonsavdelingen 

Rakel Christina Granaas, Universitets- og høgskolerådet 

  

Protokollfører: Wenche Flaten, forskningssekretariatet 
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28/15 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 28/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

Ingen kommentarer 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



 4  

29/15 Protokoll fra møtet 5. mai 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 29/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtet 5. mai 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Ingen kommentarer 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 5. mai 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/15 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 30/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. NFR-søknader til fristen 27. mai 2015 

2. Innstegsstillinger 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/15 Programevaluering Fakultet for humaniora og pedagogikk - 

Spesialisering i litteraturvitenskap og Språkvitenskap 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 31/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

- Universitetets forskningsutvalg tar programevalueringene av ph.d.-spesialisering i 

språkvitenskap og ph.d.-spesialisering i litteraturvitenskap til orientering. 

- Universitetets forskningsutvalg forutsetter at fakultetet v/ programutvalgene lager en 

plan for oppfølgingstiltak, som legges fram til Universitetets forskningsutvalg til 

orientering. 

 

 

 

Møtebehandling 

Forskningdirektøren endret sitt forslag til vedtak i strekpunkt 2 slik at formuleringen ble 

«…fakultetet lager en plan…». 

 

Universitetets forskningsutvalg vil komme tilbake til saken og diskutere hvordan denne 

evalueringen kan være nyttig for andre fakulteter/fagmiljøer. Det vil også være interessant å 

se hvordan fakultetet har valgt å arbeide med oppfølging av den. 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

- Universitetets forskningsutvalg tar programevalueringene av ph.d.-spesialisering i 

språkvitenskap og ph.d.-spesialisering i litteraturvitenskap til orientering. 

- Universitetets forskningsutvalg forutsetter at fakultetet lager en plan for 

oppfølgingstiltak, som legges fram til Universitetets forskningsutvalg til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/15 Revisjon av utfyllende regler for ph.d.-studiene ved UiA 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 32/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetets forskningsutvalg slutter seg til fremlagte forslag til endringer i utfyllende 

regler for ph.d.-programmene ved: 

- Handelshøyskolen ved UiA 

- Fakultet for samfunnsvitenskap 

- Fakultet for humaniora og pedagogikk 

- Fakultet for kunstfag 

 

 

Møtebehandling 

I møtet ble det kommentert at man ved en seinere anledning kan vurdere om det bør være et 

felles karakterkrav for institusjonen. 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Universitetets forskningsutvalg slutter seg til fremlagte forslag til endringer i utfyllende 

regler for ph.d.-programmene ved: 

- Handelshøyskolen ved UiA 

- Fakultet for samfunnsvitenskap 

- Fakultet for humaniora og pedagogikk 

- Fakultet for kunstfag 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/15 Formidlingspoeng ved UiA 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 33/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Universitetets forskningsutvalg ber om at UIA sender en henvendelse til CRIStin der man 

ber om/ etterlyser bedre kategoriinndeling for nye digitale formidlingsmedier som for 

eksempel blogger o.l. Det er også ønskelig å be CRIStin iverksette et arbeid for å se om 

rapporteringssystemet kan ivareta behovet for å trekke ut formidlingsaktiviteter for bruk i 

insentiv ordninger som vår. Dette siste kan også være et bidrag til å tydeliggjøre 

formidlingsaktiviteten for alle brukere av CRIStin. 

2. Kategoriene som inngår i formidlingsmodulen i budsjettfordelingsmodellen ved UiA 

endres i samsvar med vedlagte forslag.  

 

 

Møtebehandling 

Det er satt i gang et nasjonalt arbeid for å se på kunstnerisk utviklingsarbeid og UiA vil 

eventuelt komme tilbake til dette når det foreligger et resultat av arbeidet. 

 

Det ble foreslått at man i vedtaket takket utvalget for godt utført arbeid. 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

1. Universitetets forskningsutvalg takker utvalget for godt utført arbeid og ber om at UIA 

sender en henvendelse til CRIStin der man ber om/ etterlyser bedre kategoriinndeling for 

nye digitale formidlingsmedier som for eksempel blogger o.l. Det er også ønskelig å be 

CRIStin iverksette et arbeid for å se om rapporteringssystemet kan ivareta behovet for å 

trekke ut formidlingsaktiviteter for bruk i insentiv ordninger som vår. Dette siste kan også 

være et bidrag til å tydeliggjøre formidlingsaktiviteten for alle brukere av CRIStin. 

2. Kategoriene som inngår i formidlingsmodulen i budsjettfordelingsmodellen ved UiA 

endres i samsvar med vedlagte forslag 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/15 Støtte til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang (OA) - støtte til 

åpen bokpublisering/hybride tidsskrifter 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 34/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Utformes i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

 

Kommentarer fra utvalget: 

- Det ble spurt om man bør skille mellom nivå 1 og nivå 2 og f.eks gi støtte til publiseringer 

kun på nivå 2 for å stimulere til det. Noen mente derimot at det finnes anerkjente 

internasjonale tidsskrifter som ikke er nivå 2 og at det dermed blir for snevert å bare gi 

støtte for nivå 2. Det bør helles brukes en innsiktsbasert utvelgelse heller enn å skille 

mellom nivåer.  

- Det er store forskjeller mellom fagmiljøene for hva som regnes som viktige publiseringer.  

- Det var enighet om at det nedsettes et utvalg som kan utarbeide reviderte retningslinjer 

som tar høyde for både hybride tidsskrifter og monografier. Det bør også vurderes om det 

skal settes en grense for hvor mange ganger samme person kan få støtte i løpet av et år. 

Det ble presisert at retningslinjene må være enkle å håndtere. 

- Det ble også nevnt at det bør vurderes om ordningen skal administreres av 

fellesadministrasjonen eller på fakultetene siden det er så store forskjeller fra fagmiljø til 

fagmiljø.  

- Forskningsdirektøren legger fram ny sak for Universitetets forskningsutvalg med forslag 

til sammensetning og mandat for utvalget.  
 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Universitetets forskningsutvalg ber om at forskningsdirektøren forbereder en sak til neste 

møte med forslag til sammensetning og mandat for et utvalg som skal utarbeide reviderte 

retningslinjer for støtte til publisering med åpen tilgang (OA). 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/15 Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 35/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Ingen forslag til vedtak fremmes. 

 

 

Møtebehandling 

Stephen Seiler informerte om at det er svært gledelig at Helsedirektoratet har gitt 

eHelsemiljøet et oppdrag innen helseintegrasjon av pasienter. Oppdraget vil gi 1,5 mill kr pr 

år i tre år til Grimstad kommune. Dette vil også ha betydning for forskningen ved UiA. 

 

Dag G. Aasland takket Wenche Flaten for god innsats som utvalgssekretær nå når hun slutter 

ved UiA fra 20. juni. 

 

Vedtak  

Ingen vedtak ble fremmet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/15 Tema: Rekruttering 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 36/15 

 

 

Forslag til vedtak: 

Det fremmes ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

 

Karrierepolitikk i UH-sektoren 

Rakel Christina Granaas fra Universitets- og høgskolerådet presenterte 

inspirasjonsdokumentet om Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren. 

Presentasjonen vil bli distribuert til utvalget. 

 

Fra diskusjonen: 

- Dokumentet er nå gjort endelig og vil bli distribuert til alle institusjoner. Det skal også 

arrangeres en konferanse i løpet av høsten. Både vitenskapelige og administrative bør 

være deltakere på konferansen. 

- Bør det finnes en mal for karriereplan? Det er ulik praksis for dette. Det kan være et 

spørsmål på konferansen om sektoren ønsker en felles mal. UHR kan være delaktig i å få 

til en slik mal, men vil ikke tre den over hodet på institusjonene mot deres vilje. 

- Det er skissert at man diskuterer en karriereplan allerede på ansettelsestidspunktet. Selv 

om det blir gjort er det meningen at denne skal oppdateres og justeres underveis, men man 

vil ha en linje å gå etter. Det vil også bli en naturlig del av medarbeidersamtaler. 

- Det er postivt at ansatte har utenlandsopphold, men det må gå opp i forhold til bl.a. 

familie. Det er vanskelig å lage noen felles retningslinjer for dette og institusjonene må 

avtale med hver enkelt hvor mye de kan gi av reisestøtte osv.  

- Å få ERC-stipend er et høyt og ambisiøst mål. UiA har hatt to på intervju og man er nødt 

til å investere mange ressurser uten å nødvendigvis nå opp. Et slikt arbeid vil uansett ikke 

være bortkastet fordi det gir kunnskap. 

- Personal- og organisasjonsavdelingen er med i en nasjonal gruppe som arbeider med 

rekruttering og internasjonalisering. 

- Det ble spurt om UHR har tenkt å gjøre en evaluering av Charter and Code i Norge, men 

det er ikke tatt noen beslutning om det.  

- Hvorfor bruker Norge lengre tid på ansettelser enn andre land? Norge har ofte gode 

bedømmelseskomiteer i forhold til habilitet, men de bruker ofte lang tid. Det bør arbeides 

med å finne ut hvor forsinkelsene ligger og for å få ansettelsesprosessen raskere. 

- Kallelser kan gi raskere prosesser, men prosessene må være gjennomsiktige.  

- Det er en mulig lovendring på gang når det gjelder fireårsregelen for stipendiaten 

Forslaget går på at forskning i stipendiatperioden ikke regnes som tjenestetid. 

 

Strategiske vurderinger før rekrutteringsprosessen igangsettes 

Richard Lislevand fra Personal- og organisasjonsavdelingen presenterte grunnlagsdata for 

aldersfordelingen ved UiA og forventet avgang. Presentasjonen vil bli distribuert til utvalget. 

 

Kommentarer til Lislevands presentasjon: 

- Fakultetene kan ta kontakt med P/O-avdelingen ved behov for tallmateriale. 
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- Fakultetene bør få rekruttering inn som systematiske planer. Fakultet for humaniora og 

pedagogikk har gjort mest med dette. Fakultert for kunstfag har begynt på arbeidet, men 

det har stoppet litt opp. 

 

Presentasjon fra fakultetene 

Fakultet for teknologi og realfag: Det finne ikke noen helt fast strategi for hvordan dette 

håndteres. Det er utfordringer i å få tak i ph.d.-studenter og ansette de raskt nok. Veileder 

burde ha innflytelse i prosessen. Resultatet blir ofte at utlysinger blir veldig snevert beskrevet 

for å tilpasse den til én person. Fakultetet mister ofte gode folk fordi det går for lang tid. 

 

Fakultet for kunstfag: Fakultetet prøver å ha en god dialog mellom administrativ ledelse og 

faglig ledelse for dette feltet. Det er viktig å ha en plan for rekruttering slik at man kan bevege 

seg fra drift og over til strategisk ledelse. Vi må vite hvorfor vi ansetter hvem og ikke bare 

løse akutte situasjoner. Forskningsledet drift av fakultetet må være målet. Fakultetet vil ha 

fokus på å være verdensledende og ansette folk ut fra det.  

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: Fakultetet har god oversikt over hvem som er på vei ut 

og hvor mange som er over 60 år. De har behov for ulike typer stillinger: Disiplin- og 

forskningsorienterte karriereansettelser, professor/seniorstillinger, praktiske undervisere, 

statistikere, lege, teknikere.  

Man må sørge for å ansette de som er best for helheten i teamet det forutsetter at man har en 

god oversikt over teamet på forhånd.  

Ved stipendiatansetteler må veileder kunne ha en mening om hvem som skal ha stillingen. Det 

vil værer avgjørende for et godt samarbeid og et godt resultat, og det er viktig for begge 

parter. 

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk: Fakultetet hadde en bemanningsplan, men den ble 

desentralisert og det har blitt instituttenes ansvar å lage en bemanningsplan for sitt institutt. 

Når folk slutter har instituttene muligheter for å tenke nytt. Ved å ha en økonomisk buffer kan 

man ansette en ekstra person eller gi forskningsfri. En slik buffer gir gode muligheter for å 

tenke strategisk.  

 

Avdeling for lærerutdanning: UiA har store profesjonsutdanninger som det må tas hensyn til 

og det bør derfor finnes en strategi for å møte dette. Det er meningen at LU skal ha innflytelse 

på tilsettinger ved fakultetene. Det er viktig at det er en god balanse mellom ansatte med 

førstekompetanse og praktikere. 

 

I rekrutteringsprosessen 

 

Fra fakultetene: 

Fakultet for teknologi og realfag: Fakultetet mener at ansettelsesprosedyrene ofte skygger for 

strategien. Det er mange praktiske ting å tenke på for mottak av utlendinger. Det finnes ingen 

strategi for ektefelle/partner, men fakultetet forsøker å løse det. Fakultetet har godt samarbeid 

med næringslivet i regionene og mange stipendiater har 20 % stilling i bedrift. De bruker også 

nærings-ph.d. en del. Post.doc’er får mentor for undervisningsarbeid. Fakultetet anbefaler 

nærings-ph.d. som en god og lite byråkratisk ordning. 

 

Fakultet for kunstfag: Fakultetet er opptatt av at det skal være godt samarbeid med 

lærerutdanning og samfunn rundt. De har ikke brukt nærings-ph.d. eller off ph.d., men det bør 

være muligheter for dette. 
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En profesjonalisering av prosessen er viktig. Det går an å bruke noe av hodejeger-tankene.  

Alle utlysinger går gjennom fakultetsstyret og ledergruppen brukes for å diskutere utlysinger. 

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap: Fakultetet åpner for å tilsette flere på en gang hvis det 

er flere aktuelle kandidater. De bruker også kallelser fra partnerinstitusjoner.  

Fakultetet ønsker å holde på gode stipendiater ved f.eks å tilby post.doc-stilling. 

Innstegsstillinger ses på som positivt. De vurderes også ulike typer for startpakke. Det vil 

være viktig å ha noe å tilby for å holde på de beste.  

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk: Det meste av rekrutteringen foregår innenlands.  

Fakultetet bruker nettverkene for å finne aktuelle personer, men følger selvfølgelig normal 

prosess. De ville kunne ivareta det strategiske bedre ved å diskutere alle utlysinger i 

ledermøtet. 

Fakultetet har delte erfaringer ved internasjonale ansettelser både for ordinære vitenskapelige 

ansatte og stipendiater. De opplever at kulturforskjeller kan gi noen utfordringer. De 

presiserer imidlertid at de også har veldig positive erfaringer. Det bør være et krav at alle fast 

vitenskapelige må lære seg norsk/nordisk. 

Det er lange ansettelsesprosesser og det er derfor viktig å holde kontakt med søkerne 

underveis for å informere og for å pleie den personlige kontakten. 

De har unntaksvis gitt startpakke i form av noe lavere undervisningsbyrde, eller den nytilsatte 

har fått begynne noe tidligere enn det var behov for. 

Fakultetet har positive erfaringer med cotutelle. UHR arbeider med å lage en veiledning for 

fellesgrader innen ph.d. 

 

Fra diskusjonen: 

- UiA må bli flinkere til å utlyse internasjonalt. Det er for mange utlysinger kun på norsk. 

Risikoen ved dette er at man kan få mange useriøse søkere som opptar ressurser. 

- Det burde kunne gå an å sile ut ikke-relevante søkere med en gang etter noen kriterier slik 

at det blir færre igjen til kommisjonen. 

- En framtidig veileder har kompetanse til å sile ut dårlige kandidater til stipendiatstillinger.  

- Et god mottaksapparat er viktig. Man må sørge for at folk føler seg velkommen og at de 

blir integrert. 

- Når det gjelder forvaltning av sakkyndig vurdering har det vært praksis at P/O-avdelingen 

formidler vurderingen til søkere og til fakultetene. Det har hendt at komiteen ikke har 

vurdert viktige ting i utlysingsteksten og da må man vite hvordan man skal forholde seg til 

det? En tydelig opplæring av det interne medlemmet i kommisjonen kan være en måte å 

unngå feiltolkninger osv.  

- Utlysingsteksten er viktig og man bør bruke tid på å finne ut hvem man skal ha og 

presisere det.  

- Hvilken rolle har Tilsettingsutvalget (TU) i forbindelse med utlysingstekster på engelsk? 

TU forholder seg til det som kommer fra fakultetet, men det skal være begrunnet hvis 

teksten kun er på norsk. 

- TU leser kommisjonens vurdering veldig nøye, men er klar over at de ikke kan overprøve 

denne. 

- Intervju/sjekk av referanser gjøres av fakultetet (egnethet).  

- Det bør vurderes å ha en styresak med punkter for rekrutteringspolitiske retningslinjer. 

- Punkter fra dette seminaret tas med i arbeidet med Plan 2016. 

- P/O-avdelingen vil ta et overordna koordinerende ansvar for mottak av utenlandske 

medarbeidere og fastsette hvordan enhetene skal ha ansvar for dette. 
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- Manglende muligheter for familiemedlemmer fører ofte at søkeren trekker seg. Andre 

institusjoner har med hell brukt noen ressurser på f.eks. coaching av partneren til den 

nyansatte.  

- Språkopplæring vil også være en viktig del av mottaksarbeidet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saksbeh.:  Elin Gauslaa 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 

 

Referatsaker og orienteringer 

 

Forslag til vedtak: 

Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering 

 

 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

1. Sentersøknader fra UiA til Forskningsrådet høsten 2015/vinter 2016 

 

2. Charter and Code evaluering 

 

3. Orientering om Balanseprosjektet 

 

 



 
 

 

 

 

 Fra: Forskningsadministrativ avdeling  

 

 

Til:   Universitetets Forskningsutvalg  

 

Kopi til:    

 

Dato:  

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:    

Sentersøknader fra UiA til Forskningsrådet høsten 2015/vinter 2016  

 

Denne høsten vil det bli sendt flere store (senter)søknader til Forskningsrådet. Sammen med 

de «ordinære» søknader til tematiske program, ser dette ut til å bli en travel søknadshøst. 

Veldig bra!   

 

Oversikt:  

 

 3 SFF- søknader (Senter for fremragende forskning), søknadsfrist 25. november.  

 

o CIEM  

o Havforskningsinstituttet  

o Handelshøgskolen, innenfor området Globalization and Emerging Markets  

 

 FME (Forskningssenter for miljøvennlig energi), søknadsfrist 25. november. 

 

o Søknaden (Senter for Kraftutveksling og fleksible kraftsystemer) bygger på at 

initiativ tatt fra Handelshøgskolen/ SV-fakultetet og Agder Energi.  

 

 IKT Fyrtårn (Fyrtårnprosjekt er «Visjonære og ambisiøse prosjekter som skal løse 

fremtidens IKT-løsninger innen helse og omsorg»), søknadsfrist 16. februar  

 

o Senter for e-helse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



UiA Forskningsutvalg: orienteringssak 

Egenevaluering av Charter and Code («Den europeiske erklæring om forskere» og 

«Atferdsregler for rekruttering av forskere») handlingsplan. 

 

Handlingsplanen er et sett av tiltak basert på en avviksanalyse av institusjonens policy og praksis i 

forhold til prinsippene i Charter and Code. UiAs handlingsplan ble godkjent av EU-kommisjonen 

høsten 2013 og vi ble da også tildelt logoen HR Excellence in Research.  I årene siden UiA startet 

arbeidet med Charter and Code i 2011 har betydningen av, og tilsvarende også vektleggingen av, 

erklæringen og atferdsreglene i EU-systemet økt. Et eksempel er at det nå kreves av institusjoner at 

de skal kunne vise til aktivt arbeid med Charter and Code for å komme i betraktning når det gjelder 

midler fra Horizon 2020. Det er også en del signaler som peker i retning av at Charter and Code i 

framtiden kan komme til å bli mer omfattende og fungere som akkrediteringsordning for 

institusjonene. 

Pr i dag er EUs Charter and Code-prosess begrenset til evalueringer etter at handlingsplan er 

godkjent. Hvert annet år etter godkjenning skal institusjonen gjennomføre en egenevaluering og 

hvert fjerde år vil EU i samarbeid med institusjonen gjennomføre en ekstern evaluering.   

Egenevalueringen skjer i form av utarbeidelse av en skriftlig rapport. EU har, via Deloitte, gitt relativt 

detaljerte føringer for hva denne rapporten skal inneholde og det bør også nevnes at rapporten 

omfatter det samme som den skriftlige delen av eksternevalueringen etter 4 år. Rapporten skal ha to 

hovedperspektiver: 

- Sammenhengen mellom tiltakene i handlingsplanen og det som i realiteten er satt i verk 

- Effektiviteten av tiltakene som er satt i verk 

For øvrig gjør føringene at man i evalueringsrapporten må trekke inn på store deler av Charter and 

Code – prosessen, også den opprinnelige avviksanalysen. Selv om det ikke nevnes eksplisitt av 

Deloitte er det vår oppfatning at internevalueringen ved UiA også bør omfatte organiseringen av 

arbeidet med Charter and Code. 

Egenevalueringen vil bli gjennomført av Forskningsavdelingen og arbeidsgruppa for Charter and Code 

der også Personalavdelingen og Forskerforbundet er representert. 

 

 



Orientering om Balanseprosjektet (muntlig) 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 

 

UF-sak: University of the Arctic (UArctic) – Hvordan kan UiA bruke sitt medlemskap 

best mulig? 

 

Forslag til vedtak: 

Saken følges opp i tråd med diskusjonen. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

Hva saken gjelder 

UiA har blitt medlem av University of the Arctic (UArctic). UArctics president, Lars Kullerud, 

besøker Universitetets Forskningsutvalg for å presentere aktivitetene i UArctic og diskutere 

hvordan UiA kan bidra. 
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Saksunderlag 

 

UArctic er et nettverk av rundt 180 universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter som jobber 

med utdanning og forskning i og om Norden. Gjennom UArctic kan vi få kontakt med nye 

samarbeidspartnere. UArctic har tematiske nettverk i all fagområder, der man kan jobbe 

sammen om studentutveksling, fellesgrader og forskning Som medlem kan vi delta i 

eksisterende nettverk, eller etablerer nye nettverk. 

 
Thematic Networks 

 Arctic Engineering 

 Arctic Extractive Industries 

 Arctic Fisheries and Aquaculture 

 Arctic Geology 

 Arctic Law 

 Arctic Sustainable Arts and Design 

 Arctic Telecommunications and Networking 

 Commercialization of Science and Technology for the North 

 Communicating Arctic Research 

 Digital Media and Media Arts 

 Distance Education and e-Learning 

 Energy in New Time 

 Environmental Impact Assessment of Industry Contaminated Areas 

 Environmental Training and Education for Sustainable Development of the Arctic (NETESDA) 

 Geopolitics and Security 

 Health and Well-being in the Arctic 

 Indigenous Arts and Crafts 

 Local and Regional Development in the North 

 Managing Small and Medium Sized Enterprises in the North 

 Model Arctic Council 

 Natural Hazards 

 Northern Food Security 

 Northern Governance 

 Northern Nursing Education 

 Northern Tourism 

 Permafrost 

 Polar ice, climate and land dynamics (PICD) 

 Social Work 

 Teacher Education for Social Justice and Diversity in Education 

 UArctic World Ensemble 

 Verdde Program 

 Working in the Arctic 

 World Images of Indigenous Peoples of the North 

UArctics president, Lars Kullerud, besøker Universitetets Forskningsutvalg for å presentere 

aktivitetene i UArctic. Forskningsutvalg inviteres til å diskutere hvordan UiA kan delta i og 

bidra til UArctic. 



 

Arkivsak.:  15/00935 

Saksbeh.:  Ingunn Nordlie 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 

 

Presentasjon av rapport vedrørende relasjonen mellom UiA og Agderforskning.  

 

 

Våren 20105 ble det av rektor oppnevnt et utvalg for å utrede relasjonen mellom UiA og 

Agderforskning.  

 

Utvalget bestod av følgende medlemmer:  

 Dekan Sigbjørn Sødal (leder) 

 Økonomidirektør Kjetil Hellang 

 Adm. dir. i Agderforskning Kristin Wallevik  

 Forsker Roger Normann 

 Ingunn Nordlie (sekretær) 

 

Utvalget har fått i oppdrag å utrede følgende:  

1. Utviklingen i sektoren og endringer i rammevilkår 

2. Hvilke tiltak man skal sette i verk for å øke samhandling mellom Agderforskning og 

UiA 

a) Gjennom strukturelt og formelt samarbeid, inkludert eventuell innlemmelse av AF i 

UiA 

b) Gjennom bedrede rutiner for å styrke faglig samarbeid 

3. Med utgangspunkt i momenter knyttet til utviklingen i sektoren og endrede 

rammevilkår, vurdere AFs relasjon til andre institutter i sektoren.  

 

 

Som et ledd i å sikre gjennomføring av samarbeidet mellom AF og UiA, ønsker utvalget å 

presentere og drøfte den vedlagte rapporten i Universitetets forskningsutvalg.  
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Vedlegg:  

Rapport vedrørende relasjonen mellom UiA og Agderforskning 

Administrative utviklingstrekk i UH-sektoren 

Utviklingstrekk i UH-sektoren 

AF som et fakultet eller institutt ved UiA. 

Krav til instituttene 

Relasjon mellom UiA og AF  

Relasjon mellom UiA og AF 

Administrative samarbeidsområder  

Utvikling UiA og AF (tabell)  

Intern utredning fra 2008 vedr. UiAs eierskap av AF. 

 

 



1 
 

1. Innledning  
Instituttsektoren har fått endrede rammevilkår. Kriteriene for grunnbevilgning er endret, og 
det stilles blant annet nå krav om et minimum antall ansatte for å motta basisbevilgning. 
Som en følge av strategiske beslutninger med innfusjonering av forskningsinstitutter (AFI og 
NOVA) i Høgskolen i Oslo og Akershus, og av SAKS-prosessen i UH-sektoren, er det flere 
steder reist spørsmål om lignende grep med innfusjonering eller fusjoner mellom institutter 
også andre steder. På bakgrunn av denne utviklingen, har rektor ved Universitetet i Agder 
(UiA) oppnevnt et utvalg for å utrede relasjonen mellom UiA og Agderforskning (AF). 
Utvalget har sett på hvilke områder UiA og AF fortsatt har komplementære interesser og 
kapabiliteter, og hvordan UiA og AF samlet sett kan lykkes med å hente inn større 
forskningsinntekter til Sørlandet.  

Utvalget har bestått av  
           Dekan Sigbjørn Sødal (UiA), leder av utvalget    
           Økonomidirektør Kjetil Hellang (UiA) 
           Adm. dir. Kristin Wallevik (AF) 
           Seniorforsker og forskningsleder Roger Normann (UiA og AF) 
           Rådgiver Ingunn Nordlie (UiA), sekretær  

Utvalget har fått i oppdrag å utrede følgende: 

1. Utviklingen i sektoren og endringer i rammevilkår. 

2. Hvilke tiltak man skal sette i verk for å øke samhandlingen mellom Agderforskning og UiA 

  a. Gjennom strukturelt og formelt samarbeid, inkludert evt. innlemmelse av AF i UiA 

b. Gjennom bedrede rutiner for å styrke faglig samarbeid. 

3. Med utgangspunkt i momenter knyttet til utviklingen i sektoren og endrede rammevilkår, 
vurdere AFs relasjon til andre institutter i sektoren. 

Utvalget har prioritert å drøfte noen hovedspørsmål med utgangspunkt i utredninger og 
informasjon som allerede foreligger. Konklusjonene oppsummeres i denne rapporten. For 
øvrig vises det til vedlegg med supplerende informasjon. De fleste av vedleggene stammer 
fra eksterne kilder, men det er også utarbeidet noe underlag til støtte for diskusjonen internt 
i utvalget. Dette er også vedlagt denne rapporten. For ordens skyld bemerkes at en del tekst 
er hentet fra eksterne kilder som finnes i vedleggene, men eksplisitte kildehenvisninger er 
ikke oppgitt. 

2. Utvikling og endringer i rammevilkår i institutt- og UH-sektoren 

2.1 Generelle utviklingstrekk i sektorene 
Det foreligger en rekke langsiktige trender som preger utviklingen i hele sektoren, slik som: 

- Stadig økende krav til vitenskapelig kvalitet for å få tilgang til offentlige 
forskningsmidler. 

- Økende kompleksitet i de problemstillingene som skal løses. 
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- Strukturendringer i UH-sektoren i retning av større enheter. Det har ikke vært et like 
stort strukturpress ved de samfunnsvitenskapelige instituttene, men dette endres nå. 
Av de instituttene som mottar basisbevilgning fra NFR finnes det i dag 23 
samfunnsvitenskapelige institutter av de i alt 53 instituttene i sektoren. De 
samfunnsvitenskapelige instituttene representerer ca. 16 prosent av de samlede 
driftsinntektene, og det er i gjennomsnitt ca. 35 forskerårsverk per institutt (2013).  

- En stadig større andel av norske offentlige forskningsmidler går via EU. 
- Doktorgradsandelen både hos kunder og kommersielle aktører til UH- og 

instituttsektoren øker. 
- Omfanget av samfunnsvitenskapelig utdanning øker, blant annet som følge av gode 

søkertall og at samfunnsvitenskapelige studier er «billige studier». Dette gir indirekte 
også mer samfunnsvitenskapelig forskning ved universitetene pga. stillingsvekst (men 
studenttallet per ansatt har også økt). Dette bidrar igjen til økt konkurranse om 
forskningsrådsmidler innen de samfunnsvitenskapelige fagene.  

- Veksten i samfunnsvitenskapelig forskning i UH-sektoren har ikke gitt tilsvarende økt 
konkurranse fra universitetene om oppdragsinntekter, men instituttsektoren 
opplever likevel tøff konkurranse om oppdragsinntekter fra konsulentbransjen. 

- Samlet sett er det økt konkurransepress for samfunnsvitenskapelige institutter fra 
flere kanter, både fra en mer vitenskapeliggjort konsulentbransje i 
oppdragsmarkedet og fra UH-sektoren i bidragsmarkedet.  

- For instituttene er det stadig økende kvalitetskrav og kvantitative resultatkrav, og 
tabell 1 gir en fremstilling av de ulike kravene NFR måler instituttene etter. 

- Agderforskning tilfredsstiller alle de oppsatte kriteriene i dag, men vil på sikt kunne 
oppleve at det er utfordrende å oppfylle kriteriene knyttet til størrelse da det viser 
seg vanskelig å vokse organisk. (Tabell 2 gir en oversikt over Agderforsknings 
nøkkeltall).  

 

Tabell 1: Oppfylling av «suksesskriteriene» hos samfunnsvitenskapelige institutter 2009-2013 

Kriterier Krav Gjennomsnitt Spredning Fyller ikke 
kravene 

Relevans Minst 25 % 
oppdragsinntekter 
av totale FoU-
inntekter 

50 % 33-80 % Ingen 

Vitenskap Minst 1/3 
publikasjonspoeng 
per årsverk som 
gj.sn. på arenaen 

0,96 0,08-2,41 
publikasjonspoeng 

3 institutter 

Konkurranse Minst 10 % 
bidragsinntekter 
av totale FoU-
inntekter 

41 % 10-61 % Ingen 

Struktur Minst 20 faglige 
årsverk 

36 faglige årsverk 11-80 faglige 
årsverk 

5 institutter 

Kilde: Norges Forskningsråd 
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Videre er det: 

- Økt vekt på målbar meritterende forskning (publiseringspoeng) i UH-sektoren. 
- Spesielt stor vekst i publisering ved fremvoksende universiteter (nye universiteter og 

enkelte statlige høyskoler). 
- Stadig mer vekt på eksterne inntekter (EU/NFR) i arbeid med nasjonale planer og 

finansieringsmodeller i UH-sektoren.  
- Næringsliv og instituttsektor tar den største, og stadig økende, andel av 

forskningsmidlene fra NFR. 
- De eldste universitetene fortsetter å ta det aller meste av EU- og NFR-inntektene som 

går til UH-sektoren. Dette er nå et satsningsområde for de fremvoksende 
universitetene. Et tettere samarbeid med instituttene vil være et viktig virkemiddel i 
denne sammenheng.    

- Ordinære budsjetter til UH-sektoren vil trolig ikke øke mye. Dermed ligger eneste 
mulighet for fortsatt stor vekst i UH-sektoren i økte eksterne inntekter. 

- Stadig større vekt på brukerstyrte, handlingsrettede og store programmer i NFR. 
 

2.2 Trender i finansieringen av UH-sektoren 
I UH-sektoren har «Ekspertutvalget» foreslått endringer i finansieringsmodellen for 
universiteter og høgskoler. «Strukturmeldingen» har ikke endret noe på bildet som ble gitt i 
ekspertutvalgets rapport. Endelige endringer vil foreligge i forbindelse statsbudsjettet for 
2016 (oktober 2015). 

Ekspertutvalgets rapport kan summeres opp med følgende trender og forslag til endringer: 

- Det har vært en dreining fra innsatsorientering og sentralisert/regulert styring til 
resultatorientering med delegert styring og markedstilnærming. 

- En overgang til resultat- og konkurransebasert finansiering bør følges av høy 
institusjonell autonomi for høyere utdanningsinstitusjoner, dersom den skal være 
vellykket.  

- Insentivbasert finansiering bør spisses inn mot et begrenset utvalg av områder, og 
fungerer best for å stimulere institusjonenes kjerneoppgaver.  

- Ekspertutvalget foreslår at det fremdeles skal være et sterkt insentiv knyttet til 
studiepoeng. Ansattmobilitet for yngre forskere foreslås som ny indikator, og 
indikator for EU-prosjekter foreslås styrket. Samforfatterskap foreslås belønnet, og 
anerkjente publiseringskanaler foreslås gitt økt vekting. Ekspertutvalget foreslår å 
fjerne indikatoren knyttet til NFR. Som nytt element i budsjettmodellen foreslår 
ekspertutvalget innført en «utviklings-, kvalitets- og profilavtale» mellom KD og 
virksomheten, med hovedelementer som kvalitet, samspill med samfunn- og 
næringsliv, og virksomhetens profil. Det foreslås ikke å endre på konkurransearenaer 
som NFR og RFF, men det foreslås en økt satsing på programmer som fokuserer på 
kvalitet og fremragende miljøer, samt å knytte forskning og undervisning tettere 
sammen. 
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2.3 Agderforskning 
Hovedtrekk i utviklingen de senere årene: 

- Mindre og faglig mer spisset organisasjon. 
- Styrket bruker- og markedsorientering. 
- Styrket forskerkompetanse. 
- Styrket prosjektstyringskompetanse. 
- Betydelig vekst i publisering (publiseringspoeng). 
- AF har utviklet en klarere profil som en nettverksorganisasjon, hvor en større andel 

av de ansatte har en 20 % forskerstilling i AF og hovedstilling i UH-sektoren.  
- AF er velfungerende både faglig og driftsøkonomisk, og oppfyller også alle nye krav til 

instituttsektoren, men med varierende margin på ulike parametere, jamfør tabell 2. 
- Mindre oppdragsforskning og mer bidragsforskning (35 % reduksjon i 

oppdragsinntekter, 258 % vekst i bidragsinntekter i perioden 1997-2012), se figur 1.  
- Det foreligger utstrakt og faglig variert samarbeid med UiA (fremstilt i figur 2). 

 
 

Tabell 2: Oppfylling av «suksesskriteriene» Agderforskning 2009-2013 

Kriterier Krav Gjennomsnitt Spredning Agderforskning 

Relevans Minst 25 % 
oppdragsinntekter 
av totale FoU-
inntekter 

50 % 33-80 % 63 % 

Vitenskap Minst 1/3 
publikasjonspoeng 
per årsverk som 
gj.sn. på arenaen 

0,96 0,08-2,41 
publikasjonspoeng 

0,88  

Konkurranse Minst 10 % 
bidragsinntekter 
av totale FoU-
inntekter 

41 % 10-61 % 41 % 

Struktur Minst 20 faglige 
årsverk 

36 faglige årsverk 11-80 faglige 
årsverk 

23 

Kilde: Norges Forskningsråd 
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Figur 1: Driftsinntekter etter finansieringskildekategori for Agderforskning (i mill. NOK)

Sammenliknet med 1997 hadde Agderforskning i 2013 NOK 7,6 mill. mindre i oppdragsinntekter (ned
35 %) og NOK 13, 4 mill. mer i bidragsinntekter (opp 258 %). For mer detaljer, se vedlegg nr.8.

2.4 UiA
- UiA er i hovedsak finansiert for undervisning, ikke for forskning. Dermed blir

«grunnfinansieringen» av forskningen ved UiA i stor grad en indirekte virkning a v
studieaktivitetene, som stort sett driver ansettelsene. Ve kst i søkertall og studenter
har gitt flere ansatte og mer forskning totalt, men mindre disponibel tid til forskning
p e r ansatt .

- UiA fortsetter å ligge lavt på inntekter fra NFR, også i forhold til størrelse.
- UiA har i perioder hatt størst uttelling med h elsefagene hos N FR. Dette kan være et

interessant nytt samarbeidsområde for AF og UiA, særlig sett i lys av dette er en
sektor som stadig får større rammer.

- Akademisk meritterende forskning er blitt viktigere for UiA, men veksten i publisering
er i hoved sak resultat av egen - initiert forskning .

- Økende formelle kvalifikasjonskrav. I tillegg til PhD , kreves det stadig oftere betydelig
forskningserfaring for å nå opp i konkurransen om faste s tillinger ved UiA.

- Samarbeid og overlappende fagst ab mellom AF og UiA er primært utviklet innenfor
kvalitativt orienterte samfunnsvitenskapelige fag .
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- I de senere årene har det vært lite samarbeid mellom AF og UIA innenfor økonomiske
fag. På noen av disse områder har UiA tidligere slitt med å rekruttere go dt kvalifiserte
forskere , men dette har endret seg. UiA tiltrekker seg nå mange svært gode forskere i
det internasjonale markedet. Det er ønskelig med mer samarbeid mellom UiA og
Agderforskning på dette fagområdet .

- AF fortsetter å være en viktig rekrutter ingsbase for UiA, som har rekruttert åtte
forskere fra AF rett inn i førsteamanuensis - stillinger de siste 3 - 4 årene + fem
stipendiater og to postdoktorer.

- Økende UiA - samarbeid direkte med regionale aktører, også innenfor undervisning
(EVU, entreprenørskap, studentoppgaver, praksisorientert studentarbeid) .

2.5 Relasjon mellom UiA og AF
Det er i dag mye samarbeid mellom AF og UiA . Mellom 20 og 30 faglig ansatte ved U i A
samarbeider regelmessig med forskere på A F om eksternt finansierte prosjekter. Disse
samarbeidsrelasjonene har vist seg å være varige og oppleves å være svært nyttige av
forskerne selv.

Dagens relasjon mellom UiA og AF blir illustrert i figur nr. 2 og 3 som er inntatt under.

Figur 2: Sum ansettelser mellom UiA og AF (begge veier) per april 2015

Figur 2 viser summen av ansettelser fra Agderforskning til UiA, og fra UiA til Agderforskning

per april 2015. For eksempel er det 10 slike relasjoner mellom Agderforskning og institutt for

arbeid sliv og innovasjon, 34 % av totalt antall relasjoner
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Figur 3: Relasjoner mellom institutter på UiA og AF

Figur 3 illustrerer dagens relasjoner mellom institutter på UiA og de ulike fagområdene på
Agderforskning . S amarbeidet mellom AF og UiA er i hovedsak et resultat av forsker - til
forsk ersamarbeid og i liten grad et resultat av en ledet utvikling . Det er rundt 550 FoU -
ansatte ved UiA som sjelden , eller aldri , samarbeider med forskere ved A F . Trolig l igger det
et uutnyttet potensial for å øke ekstern finansiering både ved UiA og A F ved at samarbeidet
mellom ins titusjonene får en klar og tydelig ledelses messig og strategisk forankring. Basert
på erfaringer med eksisterende samarbeid mener utvalget at økt samarbe id mellom
institusjonene kan ha flere positive effekter. Noen av disse effektene er beskrevet under .

Ekstern forskning :

- AF er en pro sjektorganisasjon der tilknytted e forskere representerer et stort nettverk
i bå de inn - og utland. AF s forretningsmodell handler i stor grad om å bruke slike
nettverk til å kople ulike typer av komplementære kompetanser sammen i prosjekter.
Økt sam arbeid med UiA kan gjøre slike nettverk enda sterkere og større enn i dag, og
dermed øke muligheten for å skaf fe ekstern finansiering til forskning.

- UiA har økt ekstern finansiering av forskning som en prioritert strategi. Det vil i
enkelte sammenhenger være en utfordring å ta ut hele dette potensialet for økt
ekstern finansiering innenfor en byråkratisk universit etsstruktur. Økt samarbeid med
en profesjonell prosjektorganisasjon kan gi FoU - ansatte ved UiA økt erfaring og
mulighet for å generere eksterne inntekter t il UiA .

Undervisning :

- Forskere fra AF vil i en undervisningssituasjon repetere og reflektere over teori på e n
måte forskere ved AF ellers sjelden har muligheten til å gjør e . Videre vil det gi
forskere ved AF økt pedagogisk erfaring og presentasjons - og kommunikasjons -
tekni kk. Dette kan gi økt kvalitet i interaksjon en med op pdragsgivere og leveranser.

- Vitenskapelige ansatte ved UiA vil i økende grad få tilgang på empiri og dagsaktuelle
eksempler som kan brukes i undervisningssituasjonen. Økt interaksjon med brukere
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av forskning gir også kontaktpunkter som kan brukes til å sette studenter i kontakt 
med virksomheter i forbindelse med oppgaveskriving og praksisplasser. 

- Det er grunn til å tro at utveksling av personell kan øke kvaliteten i begge 
institusjonene.  
 

Publisering: 

- Forskere hvis virksomhet er eksternt finansiert er også blant de mest aktive i forhold 
til vitenskapelig publisering. Økt ekstern finansiering må således forventes å øke 
publiseringsnivå ved begge institusjonene. 

 

Brukere av forskning: 

- For mange eksterne aktører betraktes AF og UiA som ett kunnskapsmiljø. Sterkere 
ledelsesmessig og strategisk koordinering vil øke samsvar mellom forventing fra 
eksterne aktører og praksis, og vil kunne bidra til en bedre profilering av forskningen 
på Sørlandet mer generelt. 

 

Administrativ samordning: 

- Det kan ligge gevinster for AF ved i større grad å kunne benytte seg av enkelte av 
UiAs systemer og rutiner. 

- AF har fleksibilitet og hurtighet i forhold til ansettelser og engasjementer og det er en 
annen beslutningsstruktur enn det UiA har muligheten til å ha. Dette vil gjennom et 
tettere samarbeid kunne utnyttes bedre til fordel for begge institusjonene. 

- Både AF og UiA ønsker å tiltrekke seg best mulig kvalifisert og egnet arbeidskraft. I 
enkelte sammenhenger vil man ved å samarbeide om stillingsutlysninger kunne 
tiltrekke seg forskere som både ønsker å undervise og arbeide i en 
prosjektorganisasjon. 

 

2.6 Oppsummert AF og UiA 
1. UiA og AF er blitt likere som institusjoner, blant annet ved at begge organisasjonene 

legger økende vekt på vitenskapelig kompetanse (forskerkompetanse), meritterende 
forskning (publiseringer) og bidragsinntekter (NFR/EU). AF må imidlertid fremdeles 
være opptatt av oppdragsinntekter da dette er en del av målekriteriene for relevans. 

2. Både AF og UiA har de nødvendige interne strukturer og funksjoner som kreves for å 
lykkes i det konkurranseutsatte markedet for forskning, men det er ennå ikke like godt 
utviklet i alle underenheter ved UiA. 

3. Forskningsfinansiering regionalt, nasjonalt og internasjonalt er i økende grad 
brukerorientert og brukerstyrt, samt konkurransepreget. AF er mer markedsorientert 
og mer fleksibel som organisasjon og har lykkes relativt bedre i bidragsmarkedet enn 
UiA. 

4. Utvalget mener det ligger uutnyttede synergier mellom institusjonene i dag, og at 
man gjennom et tettere samarbeid kan utløse større forskningsaktivitet i regionen. 
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3. Modeller for samhandling 
Utvalget har vurdert følgende modeller for samhandling, herunder en eventuell innlemmelse 
av AF i UiA: 

A)  Fusjon, full innlemmelse i UiA på fakultetsnivå.  
B)  100 % eierskap, innlemmelse i UiA som et fakultet. AF består som eget AS. 
C)  100 % eierskap, innlemmelse på UiA som et institutt. AF består som eget AS. 
D)  50 % - 100 % eierskap og mer strukturelt og formelt samarbeid.  
E)  50 % - 100 % eierskap med bedrede rutiner/praktisk tilrettelegging for å styrke faglig  
samarbeid. 
F)  Videreføring av dagens ordning, med 50,1 % eierskap fra UiA i AF.  

 
Alternativ A)  
(Se vedlegg 9)   
Denne løsningen ble vurdert administrativt i 2008. Konklusjonen var at full innlemmelse i UiA 
vil gi administrative merkostnader, blant annet fordi AFs grunnbevilgning ville falle bort. Ved 
en tilsvarende innlemmelse av AFI og NOVA i HiOA fikk en beholde grunnbevilgningen, så 
sannsynligheten er større nå for at AFs grunnbevilgning (ca. 3.8 mill. kr.) kan vedvare ved en 
innlemmelse i UiA. Fortsatt er det likevel grunn til å tro at en innlemmelse ikke vil gi 
nevneverdige økonomiske besparelser. De faglige argumentene som har vært vurdert av 
utvalget, taler også stort sett mot en slik innlemmelse på nåværende tidspunkt. Det ville gi 
en større organisasjon, noe som i prinsippet åpner for stordriftsfordeler. På den annen side 
kan flere slike stordriftsfordeler tas ut på annen måte gjennom samarbeid, slik det delvis 
skjer allerede. Det viktigste motargumentet er likevel at viktige egenskaper og fortrinn ved 
dagens AF som et aksjeselskap kan gå tapt, blant annet dynamikken og fleksibiliteten, og 
handlekraften i det eksterne forskningsmarkedet som regelverket tilknyttet et aksjeselskap 
gir rom for og som regelverket tilknyttet et forvaltningsorgan vil kunne forhindre.  

Alternativene B) og C)  
(Se vedlegg 3)  
Disse løsningene kom opp som et alternativ i diskusjonene i utvalget. Begge løsningene er 
juridisk gjennomførbare, men frarådes delvis av samme grunner som alternativ A).  
Utgangspunktet for disse to alternativer er å innlemme AF henholdsvis som et fakultet eller 
institutt ved UiA. Alternativene tenkes å kunne skape tettere kontakt og økte muligheter for 
samhandling mellom AF og UiA og således medføre både en faglig og administrativ gevinst. 
En slik løsning vil skape tettere samhandling mellom de to organisasjonene for eksempel ved 
at AF vil ha representanter i ledermøter m.m. ved UiA. I begge alternativene består AF som 
et eget aksjeselskap. Juridisk sett innebærer dette at ansatte ved AF (som et institutt eller 
fakultet) vil være underlagt arbeidsmiljøloven i motsetning til øvrige ansatte ved UiA som er 
underlagt tjenestemannsloven. Videre er det slik at eksempelvis forvaltningsloven, 
offentlighetsloven og reglene om offentlig anskaffelser ikke vil komme til anvendelse i et 
aksjeselskap som AF.  Dette vil skape ulike handlingsrom for henholdsvis UiA og AF, og dette 
kan tenkes å skape utfordringer tilknyttet den daglige driften.  
 

Utvalget anbefaler ikke dette alternativet hovedsakelig grunnet de administrative 
utfordringer som følger ved at det gjelder ulike rettsregler tilknyttet henholdsvis 
aksjeselskap (AF) og forvaltningsorganer (UiA).  
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Alternativene D) og E) 
Slik utvalget vurderer, er det rom for større samarbeid mellom UiA og AF også uten en 
fullstendig innlemmelse av AF i UiA. Det foreligger allerede slikt faglig samarbeid og utvalget 
har sett på muligheter for å videreutvikle og utvide samarbeidet både gjennom 
administrative samordninger og forskersamarbeid.  Utvalget har diskutert muligheten for 
UiA til å øke sin eierandel i AF til 100 %. Dersom UiA øker sin eierandel til 100 % vil dette 
signalisere at UiA satser på AF og ser verdien av et slikt samarbeid. En økning av eierandel til 
100 % vil imidlertid medføre økte rapporteringskrav og involvering av riksrevisjonen. Slik 
utvalget vurderer det, vil et økt eierskap også under 100 % signalisere slik satsing og ansvar 
og gi den samme positive signaleffekten utad, uten økte krav om rapportering og involvering 
av Riksrevisjonen.  

Basert på dette anser utvalget at det kan være aktuelt på noe sikt å drøfte med eierne i AF 
om å øke nåværende eierandelen av UiA inn i AF, uten å øke opp til 100 %. En økning av 
eierandel vil synliggjøre en større forpliktelse til tettere kontakt mellom de to 
organisasjonene og vil samtidig kunne ha en positiv symbolverdi.  

Administrativ samordning  
(Se vedlegg 7) 
Utvalget har vurdert administrativ samordning på følgende områder som utvalget foreslår 
blir konkret utredet: 

 Markedsføring 

 HMS 

 Innkjøpsavtaler 

 EU/NFR 

 Økonomi 

 Konferansesystemer 

 Driftstjenester 
 
Utvalget foreslår særlig økt samhandling innen markedsføring, felles innkjøpsavtaler, samt 
felles systemer (IT, økonomi og innkjøp). 

Forskningssamarbeid 
(Se vedlegg 5 og 6)  
Som det fremgår av figur 3, er det per i dag etablert faglig samarbeid mellom AF og UiA. For 
å kunne videreutvikle og øke forskningssamarbeidet er det nødvendig at AF og UiA blir kjent 
med hverandres faglighet og avklarer innen hvilke fagområder de kan styrke hverandre. 
Utvalget foreslår eksempelvis at AF deltar på institutt-/fakultetsledermøter ved UiA, eller i 
forskergruppemøter for å bli bedre kjent med hverandres kompetanse.  En viktig 
forutsetning for å utvikle et godt forskningssamarbeid er at samarbeidet har en sterk 
forankring i begge organisasjonene. UiA og AF må være tydelige, både internt og eksternt, på 
hva de ønsker å oppnå med samarbeidet.   

Utvalget har sett på tre ulike modeller for praktisk gjennomføring av forskningssamarbeid på 
områder der institusjonen styrker hverandre. Det sondres her mellom store og små 
prosjekter.  
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Figur 4: Større prosjekter med ulike arbeidspakker

Figur 5: Mindr e prosjekter – Alternativ 1

Figur 6: Mindre prosjekter – Alternativ 2
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Utvalget bemerker at det ikke foreligger formelle regler for fordeling av publikasjonspoeng. 
Dette vil potensielt kunne skape utfordringer. For å unngå at problematikken tilknyttet 
fordeling av publiseringspoeng skal skape hindre for samarbeid, foreslår utvalget at AF og 
UiA i fellesskap utarbeider retningslinjer for fordeling av publiseringspoeng. På denne måten 
kan det etableres en struktur som begge organisasjonene opplever rettferdig og videre få til 
et forpliktende samarbeid som både AF og UiA er tjent med.  

Alternativ F) 
Ved dagens løsning eksisterer AF som et aksjeselskap og UiA har en eierandel på 50,1 %. Det 
er etablert faglig samarbeid mellom organisasjonene. Samarbeidet foregår hovedsakelig 
mellom forsker til forsker, uten en formell samarbeidsstruktur.   

 

5. AFs relasjon til andre institutter i sektoren 
Instituttsektoren opplever et stadig økende press på å etablere større enheter utfra de 
samme argumentene som for UH-sektoren, nemlig mer robuste fagmiljøer. Dette medfører 
at de ulike instituttene, både de nasjonale og regionale, leter etter nye partnere for å 
tilfredsstille nye krav til robusthet.  Utvalget har også vurdert i hvilken grad AF bør etablere 
og videreutvikle tettere relasjon til andre institutter i sektoren.  

Agderforskning er med i nettverket FOKUS som er organisasjonen for forskningsinstituttene i 
regionene. Dette nettverket består av de 11 regionale samfunnsvitenskapelige instituttene 
som mottar basisbevilgninger. FOKUS er organisert som en forening med eget styre. FOKUS 
har en representant i styret i Forskningsinstituttenes Felles Arena (FFA), som er en 
organisasjon under Abelia og som representerer alle forskningsinstituttene under 
basisbevilgningssystemet. Samarbeidet i FOKUS har vart i en årrekke og man møtes to 
ganger i året for å utveksle erfaringer og definere mulige samarbeidsområder. Samarbeidet 
er godt, men alle opplever at de nye kravene fra NFR knyttet til grunnbevilgning kan bli 
utfordrende i et langsiktig perspektiv. De fleste av de regionale instituttene er godt innenfor 
kriteriene slik de er definert i dag, men det er sterke signaler på at disse kan bli endret for å 
oppnå en strukturendring i sektoren, med færre og større enheter, for dermed å sikre mer 
robuste fagmiljøer.  

Noen fellestrekk for FOKUS-instituttene: 

- Alle er relativt små. 
- Det viser seg er vanskelig å vokse organisk (gjennomtrekk av ansatte). 
- Alle opplever stor konkurranse - både fra konsulenter og UH-sektoren. 
- Flere har hatt en positiv utvikling på publiseringer. 
- Mange har fått en større andel bidragsinntekter.  
- Instituttene har mange felles fagområder. 
- Flertallet har en liten andel internasjonale prosjekter. 
- Alle er i tett dialog/samarbeid med sin region. 
- De fleste opererer med små marginer. 
- De fleste etterlyser tettere samarbeid med «sin» Høyskole/Universitet. 
- De færreste ønsker seg inn i Høyskolen/Universitetet. 
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FOKUS-instituttene har mange av de samme utfordringene og ønsker å utrede hvordan man 
kan etablere et tettere og mer forpliktende samarbeid. Dette ble besluttet utredet på 
årsmøte i FOKUS den 4. mai 2015. Flertallet av instituttene ønsker å delta i en slik utredning 
hvor man ser på flere ulike samarbeidsmodeller; fra en allianse som i dag til mer forpliktende 
samarbeidsmodeller. Dette arbeidet er påbegynt og vil bli presentert i de ulike styrene i 
løpet av høsten. Agderforskning ser positivt på en slik utredning og kommer til å delta aktivt i 
dette arbeidet. Dersom videre arbeid med dette skulle vise at AF kan styrkes gjennom 
tettere samarbeid med andre institutter, vil dette også være positivt for samarbeidet 
mellom UiA og AF.  

6. Oppsummering og anbefalinger 
Utvalget har vurdert seks ulike alternativer for samarbeid mellom UiA og AF. På bakgrunn av 
det som er beskrevet i rapporten her, samt den bakgrunnsdokumentasjon som fremkommer 
av de tilhørende vedlegg, konkluderer et samlet utvalg med at det ikke anbefales å 
innlemme AF fullstendig i UiA. Slik utvalget vurderer situasjonen nå, er begge 
organisasjonene best tjent med at det utarbeides bedrede rutiner som kan videreutvikle og i 
større grad forplikte det faglige samarbeidet som allerede er etablert, samt utvikle 
samarbeid på administrativt nivå. På sikt anbefaler utvalget at UiA øker sin eierandel i AF, 
dog slik at eierandelen holder seg under 100 %.  

Som det fremkommer i denne rapport, er imidlertid institutt- og UH-sektoren i endring. 
Utvalget utelukker således ikke at utvikling i disse sektorene over tid kan lede til  andre 
konklusjoner enn det vi her presenterer.  

Som et ledd i å sikre gjennomføring av samarbeidet mellom AF og UiA, anbefaler utvalget at 
denne rapporten blir presentert og drøftet i Universitets forskningsutvalg. Samtidig med slik 
presentasjon anbefales at det utarbeides en strukturert plan for samarbeidsmøter høsten 
2015 (se tabell 3). Konkret anbefaler utvalget at AF inviteres på et ledermøte ved hvert 
fakultet på UiA, slik at AF og UiA i fellesskap kan avklare mulige samarbeidsområder.  
Gjennomføringen av slike møter bør fortrinnsvis være gjennomført innen utløpet av 2015. I 
etterkant av de nevnte møter bør det utarbeides en oppsummering, hvor det blant annet 
fremkommer på hvilke område det er ønskelig å samarbeide. Oppsummeringen danner 
grunnlag for ny sak i Forskningsutvalget. Forskningsutvalget vil være egnet organ for 
utarbeidelse av videre strategi og gjennomføring av samarbeidet.  

Hva gjelder samarbeid på administrativ side, anbefaler utvalget at det settes sammen en 
administrativ gruppe fra AF og UiA for å se på muligheter for tettere samarbeid. Utvalget 
anbefaler at denne gruppen, innen oktober 2015, utarbeider en prioritert liste over 
samarbeidsområdet, samt forslag til konkrete tiltak.  

Videre anbefaler utvalget at både UiA og AF etablerer en midlertidig støtteordning (for 
eksempel 3-årig) som skal øke det vitenskapelige samarbeidet mellom institusjonene. En slik 
støtteordning vil forhåpentligvis, sammen med møter med fakultetene, øke interessen for 
samarbeidsprosjekter. Støtteordningen bør gjøres enkel administrativt slik at den ikke 
medfører ytterligere søknadsprosesser for de vitenskapelige ansatte.  
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Tabell 3: Aktivitetsplan for styrket samarbeid  

Forslag til aktivitetsplan for styrket samarbeid mellom Agderforskning og Universitetet i Agder 

Aktivitet Ansvar Tidsfrist 

Samarbeid om administrative 
rutiner 

  

Samarbeid om profilering   

Samarbeid om IT   

…   

Besøk og informasjon 
institutter ved Fakultet for 
samfunnsvitenskap* 

  

Besøk og informasjon 
institutter ved 
Handelshøgskolen* 

  

Besøk og informasjon 
institutter ved Fakultet for 
helse- og idrettsvitenskap* 

  

Besøk og informasjon 
institutter ved Fakultet for 
humaniora og pedagogikk* 

  

Besøk og informasjon 
institutter ved Fakultet for 
teknologi og realfag* 

  

Utvikling av retningslinjer for 
fordeling av publiseringspoeng 

  

Samarbeid om rekrutering 
(pilot) 

  

Kompetansekartlegging 
undervisnings/veileder 
kompetanse AF 

  

…   

* Kartlegging av ansatte ved UiA med interesse og kapasitet for økt involvering ekstern 
prosjektarbeid 
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Vedlegg: 
Presentasjoner utarbeidet av, og presentert i utvalget: 

1. Administrative utviklingstrekk i UH-sektoren 
2. Utviklingstrekk i UH-sektoren 
3. AF som et fakultet eller institutt ved UiA 
4. Krav til instituttene 
5. Relasjon mellom UiA og AF 
6. Relasjon mellom UiA og AF 
7. Administrative samarbeidsområder 
8. Utvikling UiA og AF (tabell)  
9. Intern utredning fra 2008 vedr. UiAs eierskap av AF 

 
 
Øvrige dokumenter: 

10. NFR – Strategi for inst.sektoren 2014-2018 
11. DMVAD – Evaluering av basisfinansieringen 
12. NFR – Statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter 
13. NFR – Forskningsinstituttenes FoU-profil  
14. NFR – Utdypning av retningslinjenes grunnleggende krav til inst. for at de kan gis 

statlig basisfinansiering 
15. Artikkel fra NFR – Vil justere retningslinjene for basisfinansiering. 
16. Artikkel fra NFR – For mange små, regionale forskningsinstitutter. 
17. NFRs evaluering av de regionale forskningsinstituttene 
18. Årsrapport 2012 – samfunnsvitenskapelige instituttene 
19. Årsrapport 2013 – Samfunnsvitenskapelige instituttene. 

 

Vedlegg som er markert med fet skrift er inntatt som lenker, de øvrige dokumentene er 
fysisk vedlagt rapporten.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



UNIVERSITETET I AGDER

Utviklingstrekk i sektoren - Kjetil



Digitalisering

• Økt bruk av digitale systemer gir mulighet for samhandling både sentralt og 

desentralt, samt mellom virksomheter. 

• Man blir mer stedsuavhengig.

• Økt digitalisering av undervisning/studieadministrative systemer

• Økt digital samhandling mellom forskere og bruk av digitale verktøy i 

denne sammenheng



Økt samarbeid

• Det har vært utredninger i sektoren som foreslår tjenestesentre og felles 

løsning av utfordringer. Eks 

• Innkjøp

• IT

• Regnskap/lønn

• Felles systemer



Skifte av systemer

• Mange av dagens systemer har vi hatt lenge, og har ikke klart å følge 

utviklingen. 

• Flere store og tungvinte systemer – utfordringer med integrasjon

• Diskusjoner i sektoren og departementene på hvordan dette skal løses. 

Enighet om utfordringer, men ikke løsninger.



Større og færre enheter

• Tilpasse endret sektor med større og færre enheter

• Større og færre enheter vil sette krav til systemer, men styrke 

kompetansen og gir større mulighet for spesialisering og mindre sårbare.

• UiA kan havne i en mellomposisjon – «minst av de store» og «få små 

igjen».

• Større enheter gir økt profesjonalisering (bl.a. på eksterne prosjekter) og 

økte muligheter for å ta de store prosjektene.



Endret finansieringsmodell

• Forslag til endret finansieringsmodell 

• Belønne kandidater i større grad enn i dag

• Færre kategorier for studier

• Forfatterandeler – belønning av samarbeid

• Innføring av avtaler – strategiske områder



Eksternt finansiert virksomhet

• Økt fokus på eksternt finansiert virksomhet 

• Skal vi vokse må vi vokse på EFV («det kommer ikke mer fra staten»)

• Trykk på EU fra KD

• Trykk på høgskolenes/nye universiteters andel av NFR

• Nye universiteter jobber med å finne sin plass (og finansiering)

• Spesielt innenfor sykepleie og lærerutdanninger satses det stort på EVU



Kompliserte regler

• Kompliserte regler rundt eksterne prosjekter, mva, indirekte kostnader mv.

• Eksterne prosjekter styres av F-07/13 

• Vanskelige skiller mellom bidrag/oppdrag

• Formelle krav før igangsetting

• Universitetene har ikke generelt mva-fradrag

• Innføring av ny modell for indirekte kostnader (TDI) 

• Lik modell i hele sektoren

• «Økte» kostnader på prosjektene

• Vi er og blir forskjellige:

• Instituttene er lettbeinte

• Universitetene viser tyngde i prosjektene



Ledelse og styre

• Flere virksomheter som har enhetlig ledelse på institusjonsnivå og 

fakultetsnivå

• Flere små virksomheter sliter økonomisk/vil slite etter hvert

• Økte krav til styret – går mer i retning av aksjeloven



Avventende

• Vente på strukturendringer

• Lite skjer fordi man venter på strukturendringer

• Går vi inn i en «vakuumperiode» for samarbeid og utvikling? I begge sektorer?







«Grunnfinansiering»

• Sterk vekst i søkertall og studenter ved UIA

• Flere studenter pr ansatt

• Større krav til oppfølging av studenter

• Studiene finansierer det meste av aktivitetene

• Dette gir alt i alt solid grunnfinansiering

• Flere ansatte totalt

• Mindre disponibel tid til «fri forskning pr ansatt»

• AFs grunnfinansiering relativt stabil



Forskningsetterspørsel

• Mer konkurranseutsatt forskning i UHI-sektoren
• UIA har hittil vært lite aktive i det konkurranseutsatte markedet, men 

dette endres nå
• Akademisk meritterende forskning er blitt viktigere for UIA
• UIA-ansatte har inntil 40% tid til forskning innenfor ordinær stilling og er 

dermed fortsatt skjermet i forskningsmarkedet
• Utover den meritterende forskningen, verdsettes gjerne formidling 

(kronikker o.l.) like høyt som ressurskrevende utredninger ved UIA
• AF har fått flere konkurrenter i forskningsmarkedet
• Innkjøpsregler begrenser AFs tradisjonelle fortrinn i Agder
• Konsekvens: Økt risiko for UIA ved å samarbeide med AF
• Potensial for gevinst for UIA hvis AF kan hjelpe UIA til suksess i 

forskningsmarkedet. Er det realistisk? (AF er ikke spesielt suksessrik i NFR)
• Resultat hittil: Enkelte regionale suksesshistorier (RIS..), men AF har ikke 

vokst i samme takt som UIA, og betyr mindre for UIA enn før.



Infrastruktur, informasjonssystemer etc.

• Sammensatt bilde

• Større faste kostnader (dvs. stordriftsfordeler) på 
noen områder (bibliotekstjenester etc.), men AF og 
UIA samarbeider om dette

• Lavere transaksjonskostnader av mange slag 
(internett)

• Konsekvens: Geografi spiller mindre rolle enn før 
(bortsett fra det fagsosiale o.l. ved samlokalisering)

• Verdien av «regional nærhet» mindre enn før?



Faglige krav

• Økende formelle kvalifikasjonskrav i hele UHI-
sektoren

• Formalisert utdanning viktigere (phd)

• At universitetene står for phd-utdanning betyr 
kanskje økt potensial for samhandling? Ja, 
men er det et overgangsfenomen? Vil AF også 
måtte kreve phd av (nesten) alle nyansatte i 
fremtiden (slik UIA gjør det)?



Faglig profil

• Økt etterspørsel både i økonomiske og 
samfunnsvitenskapelige fag, men ulik utvikling
– Rekrutteringsproblemer ved UIA i noen økonomifag 

(regnskap, finans, kvantitative fag)
– Overutdanning av «myke» samfunnsvitere?

• Relativt balansert vekst i faglig stab ved UIA 
(HH/Samvit)

• Samvit-profil ved AF, få samfunnsøkonomer og 
bedriftsøkonomer

• Er AF dårlig tilpasset HHs behov for å styrke 
relasjonene til privat næringsliv?



Internasjonal rekruttering m.m.

• UIA (HH/SV) bruker nå det internasjonale 
markedet utstrakt for å tiltrekke seg høyt 
kvalifiserte forskere

• AF har i liten grad gjort dette hittil (?)
• Konsekvens: Større gap i kvalifikasjoner, trolig 

ville få av dagens heltidsansatte i AF fått jobb i 
UIA ved ordinær utlysning av stillinger. 

• Dette kan også representere et potensial ved at 
ferske (lite mobile) forskere kvalifiserer seg 
gjennom en ansettelsesperiode ved AF (dvs. AF 
som rekrutteringsbase for UIA) 



Regional forankring

• Før: Regionale utredning var svært viktige både UIA og 
for AF. AF ble brukt som «utredningshotell» for UIA-
ansatte.

• Nå: UIA (HH/SV) samhandler mer med regionale 
aktører enn før, men annerledes:
– EVU, entreprenørskap, bacheloroppgaver, praksis-preg i 

studiene (internship etc, trainee etc.)

• Regionale myndigheter er blitt mer kompetente og 
mindre avhengig av AF (og går oftere enn før direkte til 
tyngre forskningsmiljøer?)

• Konsekvens: AF skvises i regionen, AF blir også mindre 
relevant for UIA enn før



Oppsummert: Hvilken relasjon UIA-AF?

• AF blir (som andre institutter) skviset stadig mer fra flere kanter til tross for at markedet (omfang av 
konkurranseutsatt forskning) blir større
– Økt konkurranse både fra private konsulenter og UH-sektoren, færre regionale privilegier, økt kompetanse 

hos oppdragsgiver
– Økt risiko for UIA av å innlemme AF i egen organisasjon (uansett hvordan)?

• AF er blitt mindre viktig for UIA 
– Mindre enn før (AF i volum er 12-15% av HH+SV)
– «Grunnfinansieringen» i vid forstand er bedre ved UIA (økonomiske hensyn neppe avgjørende uansett?)
– HH+SV vokser organisk
– Likere enn før (begge opererer stort sett i samme marked)?
– Større forskjell i formelle (krav til) kvalifikasjoner (for nyansatte)?
– Faglig profil matcher ikke helt slik AF er bemannet i dag?

• Et gjennomorganisert samarbeid UIA-HH som kan begrense (AFs) potensial for like tett relasjon til 
andre institusjoner blir mindre aktuelt?
– Bør heller vurdere begrenset «organisatorisk infrastruktur for samhandling» som kan brukes etter behov ?
– Bistillinger er et økonomisk incentiv for UIA-forskere 
– Hvor personavhengig er suksesshistoriene (RIS)? Hvor stor overføringsverdi har de?
– Bør (og kan?) AF – i samarbeid med UIA – satse særlig på å bli attraktiv for forskere som nylig har fullført phd

og som helst vil inn i UH-sektoren?

• Alternative former for innlemmelse: 
– AF et («eksternt») heleid institutt ved HH eller SV under enhetlig fakultetsledelse?
– AF et («eksternt») institutt på UIA-nivå? (Er det mer risikabelt for UIA?)



Beskrivelse av modellen

• UiA øker sitt eierskap i AF til 100 %

• AF blir organisert som et fakultet/institutt ved UiA

• AFs generalforsamling (rektor eller styret ved UiA) bestemmer at AF sitt styre 

skal være identisk med fakultetsstyret

• AF sin daglige leder er vedkommende fakultetsdirektør/instituttleder 



AF som ett institutt

• Selskapets  daglige leder er inst. leder. 

• Fakultetsstyret, dekan og fakultetsdirektør må «skifte hatter» (styremedlem og 

forvaltningsorgan)

• Ulike regler og vilkår for AF-inst. og øvrige inst. 

• AF-inst. mer omstillingsdyktig og mindre rigid. 

• Intern konkurranse mellom inst. som konkurrerer på ulike vilkår.

• Tettere kontakt mellom de faglig miljøene.  



AF som ett fakultet

• Fakultetsstyret har bare et AS å forholde seg til.

• Fakultetsdirektør og daglig leder er samme person.

• Selskapets daglige leder/ fakultetsdirektør blir en del av UiA sin ledelse. 



Administrative utfordringer ved modellen

• Utfordringer med sentral støtte og pga. ulike regler

• Utfordringer tilknyttet  om AF kan få samme tilganger som UiA

• Utfordringer for fellesadministrasjonen å skille mellom AF og UiA – ulike 

saksbehandlingsregler. 



Hvilke fordeler vil modellen gi

• Tettere kontakt mellom AF og UiA – både faglig og administrativ gevinst. 

• Økte muligheter for samhandling



Krav til instituttene

1.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

Krav og alternativer

1.

2.

3.

4.

20.02.2015
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Agderforskning
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hstituttetmåiiatilstreicitei iorsim~ M il de llk m" i  igsitgjoflenirigsekt tett et tskierree

gmu mieiêa flare irinteicäkilder og delte i en [pen konkurranse om nasjonale og

instituttet ma inne! i en hensiktsmessig erbeidsdeling I  det norske forskning-systemet
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Agdorforsknlng

Minimum  20 faglige 1. Fortsette alene
åfsVefk Ressurstilgang fra UiA
Minimum 1/3 av gjennom tettere
forskningspoengene i samarbeid
arenaen 3. Fusjon med et annet
Nasjonale og institutt
internaslonale 4.  Konsernmodell med
°PPd"385'""t9kte" andre institutter med
minimum 25% felles administrasjon
Bidragsinntektel’ 5. Annet nordisk institutt
minimum 10%
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Mål for instituttsektoren

- «Mälz Forskningsrådet vil bidra til at

ü
Agderiorsknlng

forskningsinstituttene styrker  og videreutvikler sin
særegne rolle i forsknings- og utviklingssystemet  -  som
tilbyder av forskning av høy kvalitet og relevans til
anvendelse i næringsliv, forvaltning og i samfunnet for
øvrig».

  
ü

Challenges  -  it's the economy Agdarforsknlng

‘ Mean 0,29
Standard Error 1,39

Qmaun -o,1o
Mode o,7o
Standard Deviation 10,62

Over half of me snsmum Sample wrumce 112,59
lost mom»; in 1013. Ilurtosis 9,93

skewness om
Range nano
Minimum -45,39
Maximum 43,60
sum imo
Count sm:

20.02.2015
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Utfordringer fremover

20.02.2015

ü
Agdorforlkning

Balansere oppdrag/bidrag -  sikre både relevans og
vitenskapelig produksjon

Bygget videre -forskningskompetanse (internt og eksternt)
Fokus på publisering (mentorordning og premierlng)
Fokus på gode forskernettverk

Videreføre bi-stilli-nger (fleksibilitet og kontinuitet)
Fokus på oppdrag der vi har forskerkompetanse
Øke robusthet på alle nivåer
Fokus på sunn økonomisk drift
-  Ressursallokering og optimalisering
-  Vurdering av ressurser for tilbud/ søknader
-  Kostnadskontroll og prosjektstyring
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Utredning av relasjonen 

mellom UiA og 

Agderforskning

13. april 2015



Hvorfor samarbeide?
Oppsummert fra Rogers presentasjon

• Forskningsfinansiering regionalt, nasjonalt og internasjonalt er i 

økende grad brukerorientert og konkurransepreget

• UiA har et potensial i det brukerstyrte forskningsmarkedet

• Agderforskning er en fleksibel prosjektorganisasjon med faglig 

kompetente og erfarne prosjektarbeidere som har god kontakt med 

ulike brukergrupper i offentlig, privat og frivillig sektor regionalt 

og nasjonalt.

• UiA og Agderforskning har komplementære interesser og 

kapabiliteter, hvilke synergier er i dag ikke utnyttet i 

tilstrekkelig grad for at begge institusjoner skal lykkes bedre 

ift generering av eksternt finansierte forskningsprosjekter? 



Premisser

• Starte med samarbeid på forskersiden – deretter se på:

– Undervisning

– EVU

– Administrative systemer

– Osv.

• Bygge videre på allerede etablert samarbeid 

• Strukturere opp samarbeidet i større grad enn i dag

• Forskningsfinansiering – fokus på de brukerstyrte 

programmene i starten

Mål – få mer forskningsmidler til regionen og en vinn-vinn 

for begge institusjoner – både inntekter og publisering



Forskningsfinansiering

Økt vektlegging av:

• relevans/direkte nytte

• partnerskap 

• brukerorientering

• bruker som søker

• store søknader og store konsortsier



RFF Agder - Fondets formål, visjon 

og satsingsområder

• Kunnskapsdepartementet har utarbeidet egne retningslinjer for regionale forskningsfond, og oppgir der 
at fondene har som formål å:

– Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling.

– Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene.

– Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoUmiljøer i regionene.

– Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal 
kunnskap og aktiviteter.

– Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale 
programmer og aktiviteter.

–

• I tillegg er det vedtatt en felles forsknings- og utviklingsstrategi for Agder, og denne danner 
utgangspunktet for de konkrete tiltak som man ønsker å tilrettelegge for i regionen gjennom fondets 
arbeid. Den gjeldende FoU-strategien fastslår følgende visjon for regionen:

– Visjonene for regionens satsing på forskning, utvikling og innovasjon er at Agder skal være en konkurransedyktig 
kunnskapsregion kjent for: 

• Et næringsliv og en offentlig sektor som har stor vilje og evne til å delta i og gjøre seg nytte av forskning.

• Internasjonal orientering.

• Stor innovasjonsevne.

• Et godt utdanningssystem.

• Et sterkt universitet og konkurransedyktige FoU-miljøer på sentrale områder som er viktige for regionen.

KILDE:

http://www.regionaleforskningsfond.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22Handlingsplan2014-2015vedtatt.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274505168881&ssbinary=true

Konsekvens
Årlig ca 14 millioner mot brukerorientert forskning på Agder (kort vei fra forskning 

til bruk), FoU-partnerskap der bedrifter og/eller offentlig sektor er søker.



Horizon 2020 - Satsingsområder

• I Horizon 2020 vil innsatsen bli fokuserert på tre felter:

1. Fremragende vitenskap, der det europeiske forskningsrådet ERC, 

mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur vil ligge.

2. Industrielt lederskap. Her vil man finne nøkkelteknologier som IKT, nano-, 

bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt 

innovasjon i de små og mellomstore bedriftene (SMB).

3. Forskning for å løse samfunnsutfordringene er den tredje foten i Horizon

2020. Seks sentrale samfunnsutfordringer er utpekt:

(1) Helse, demografi og velvære, (2)Matsikkerhet, marin og maritim forskning, 

bærekraftig landbruk og bioøkonomi, (3) Sikker, ren og effektiv energi, (4) Smarte, grønne 

og integrerte transportløsninger, (5) Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer, (6) 

Inkluderende, innovative og sikre samfunn

KILDE:

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Horizon_2020_er_lansert/1253970033631

Konsekvens
ca 80 milliarder euro over en periode på sju år fra 2014. Sterk vektlegging av 

forskningens «impact» (gjennom; relevans, nytte, partnerskap, brukerorientering)



NFR - Overordnet strategi 2015-20

• Utgangspunkt: Samfunnet må bli mer innovativt, både i privat og 

offentlig sektor, og mer bærekraftig på alle områder.

• Seks målområder:

– (1) styrke satsingen på grensesprengende forskning og nyskaping, (2) 

styrke forskningen som bidrar til bærekraftige løsninger i samfunn og 

næringsliv, (3) styrke satsinger som bidrar til et mer 

forskningsorientert og innovativt næringsliv, (4) bidra til en offentlig 

sektor som utnytter forskning i fornyelsesarbeidet, (5) bidra til økt 

internasjonalt samarbeid og EU-deltagelse, (6) være et strategisk 

forskningsråd som bidrar til mer helhet og fornyelse i 

forskningssystemet

KILDE:

http://www.forskningsradet.no/no/Overordnet_strategi/1182736860687

Konsekvens
Fortsatt dreining mot brukerorientert forskning i Norge (kort vei fra forskning til 

bruk), FoU-partnerskap der bedrifter og/eller offentlig sektor er søker.



Etablert samarbeid i dag

Fagområder/institutter



Relasjonen Agderforskning – UiA (2015)

KILDE: http://www.agderforskning.no

Institutt for arbeidsliv og 
innovajon; 10; 34 %

Institutt for 
statsvitenskap og 

ledelsesfag; 3; 10 %

Institutt for sosiologi og 
sosialt arbeid ; 3; 10 %

Institutt for musikk -
klassisk/musikkpedagogik

k ; 3; 10 %

Institutt for strategi og 
ledelse; 4; 13 %

Institutt for global 
utvikling og 

samfunnsplanlegging ; 4; 
13 %

Institutt for 
informasjonssystemer ; 1; 

3 %

Senter for Likestilling; 2; 
7 %



Fagområder Agderforskning Institutter UiA

Dagens relasjoner mellom institutter 

UiA og fagområder Agderforskning

Institutt for musikk -

klassisk/musikkpedagogikk 

Industriutvikling og 

innovasjonsledelse

Innovasjon i offentlig sektor 

Regional innovasjon

Kultur og næring

Likestilling og inkludering 

Institutt for arbeidsliv og 

innovasjon 

Institutt for strategi og 

ledelse 

Institutt for global utvikling 

og samfunnsplanlegging 

Institutt for statsvitenskap 

og ledelsesfag 

Institutt for sosiologi og 

sosialt arbeid 

Institutt for 

informasjonssystemer 
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Mulige samarbeidsområder 

og ulike modeller

Store versus mindre prosjekter



Forskningssamarbeid

• Gjennomgang av fremtidige utlysninger

• Bli kjent med hverandres faglighet

– Felles møter med introduksjoner på fag

– Kartlegge nasjonale/internasjonale nettverk

• Finne de områdene man styrker hverandre opp mot de 

trender vi ser i utlysningen fra EU/NFR/RFF ++

• Definere hvem som har lyst til å delta i felles 

prosjekter på de ulike instituttene 

• Starte med konkrete prosjektsøknader

• Avklare økonomi og publiseringspoeng



Store prosjekter – NFR eller andre

Prosjekteier

UiA eller AF

Arbeidspakke

UiA

Arbeidspakke

AF

Arbeidspakke

Andre?

Prosjekt-

administrasjon
UiA eller AF

• Bygge konsortium

• Finne fordeling på 

økonomi og 

publiseringspoeng



Mindre prosjekter

Prosjekteier

AF

Arbeidspakke 

AF

Prosjektadm.

AF

Innleie personell 

fra UiA

• Økonomi og 

publisering tilfaller 

prosjekteier/leder

• Innleie på timebasis 

eller i en stillingsbrøk



Mindre prosjekter

Prosjekteier

UiA

Arbeidspakke 

UiA

Prosjektadm.

UiA

Innleie personell 

fra AF

• Økonomi og 

publisering tilfaller 

prosjekteier/leder

• Innleie på timebasis 

eller i en stillingsbrøk



Forutsetninger

• Sterk forankring i begge organisasjoner

• UiA må være tydelige internt og eksternt på hva de vil 

med eierskapet

– Gjerne øke eierandel noe som symbol 

– Markere samarbeidsrelasjonen i ulike fora

– Orientere fakultetene/instituttene om samarbeidsavtalen

• Det må settes av ressurser til å styrke samarbeidet

– Møter med instituttene – AF mandat til å orientere om sine 

fagmiljøer?

– Tid/midler til søknadsskriving fra UiA



                               
TILTAK  
 
AKTIVITETER   

Status – hva 
gjøres i dag? 

Aktuell praktisk og fysisk 
tilrettelegging for økt 
interaksjon 

Aktuelle organisatoriske og 
strukturelle (forpliktende) 
tiltak for økt samarbeid 

    

    

ADMINISTRATIVE 
TJENESTER 

   

Drift av it/server  Felles serverrom og drift 
av servere? 
Felles nettløsning? 

 

Bibliotek Avtale i dag   

Resepsjon/servicetorg Delvis Kan vi bruke dagens 
resepsjonist bedre? 

 

Kontor/husleie Avtale i dag   

Felles markedsføring  Trekke frem hverandre 
mer i 
markedsføring/nettsider 
 
Link til AFs ledige stillinger 
fra UiAs ledige stillinger 
 
Løfte AF i søk på UiAs 
sider. AF er ikke tilstede 
på UiAs hjemmesider. 
 
AF tar med at de er en del 
av «UiA-konsernet» 

 

HMS  AF delta på UiAs HMS-
arbeid. Kursing mm 

 

Felles innkjøpsavtaler  Mobiltelefoner/ab 
Kontorrekvisita 
Sanitær/papir 
IT-utstyr 
 

 

EU/NFR  Juridiske/økonomiske 
spørsmål. 
Samarbeid/hjelp begge 
veier. 

 

Økonomi  Felles 
miljø/backup/sikkerhet? 

Outsourcing aktuelt? 

Messer  Karrieredag, åpen dag, 
mm Stand. 

 

Påmeldingssystem 
seminar/konferanse 

 Kan vi samarbeide om et 
felles system. Hva har vi? 

 

Driftstjenester  Renhold 
Vaktmester 
IT-hjelp 

 

    

    

GENERELT/ANNET?    



Rekruttering    

Markedsføring, 
profilering etc. 

 Samordning av nettsider?  

..    

    

 



Tabell  1:  SammenIikn/ng av  utvikling ved Agderforskning og Universitetet  I  Agder

Antall studenter  2007

Antall studenter  2013

Antall studenter per FoU årsverk  2007

Antall studenter per FoU årsverk  2013

Forskningslnntekter  1997

Forskningsinntekter 2007
Forskningsinntekter 2009

Forskningsinntekter 2013

Forskningsinntekter per FoU årsverk 1997
Forskningslnntekter per FoU årsverk 2007
Forskningsinntekter per FoU årsverk  2009

Forskningsinntekter per FoU årsverk  2013

Antall  FoU  ansatte  1997

Antall FoU ansatte  2007

Antall FoU ansatte  2009

Antall FoU ansatte  2013

Antall ansatte med dr.grad 1997

Antall ansatte med  dr.grad 2007

Antall ansatte med dr.grad  2009

Antall ansatte med dr.grad 2013

PublikasjonspoerLg3009 nivå 1

Publikasjonspoeng 2009  nivå 2

Publikasjonspoeng 2009 totalt

Publikasjonspoeng 2013  nivå 1
Publikasjonspoeng 2013 nivå 2

Publikasjonspoeng 2013 totalt

Publikasjonspoeng 2009  per FoU årsverk
Publikasjonspoeng 2013 per FoU årsverk
Kllder:

(“‘) http://agderforskningno

(““") http://dbh.nsd.uib.no/

(u) inkluderer lil-stillinger

(pp) Brutto tall, Inkl baslsbevllgnlng

Kommentarer:

(") http://foustatistikkbanken.nifu.no/nifu

Universitetet i Agder

7757  ("'*)

11030  (“"')
15,6 (aunt)

19,4 (Ht)

33,0 mill (***uuuu)

2&5rn"lP*‘uuuu)

0,058  mill

0,043  mill

521(=t:u-)

572 (mn)

590 (tau)

220(#1=#ppu)

238(***uuu)
264 (tiulwppp)

(ihht)

568 (so: n)

0,52

0,96

Agderforsknlng

0

5,7 mill  (Hm)

13,9 mill (*p.p)

24,5 mill Pup)

18,6  mill  (mu)

0,20  mill

0,53  mill
1,08  mill

0,85  mill

27.5 (")
26 (in)

22,7  ("”')
22 (Mr)

9 (seg

10(**ul

22 Wu)

&2lfl
&2(fl

1z4(*)
1&3(fi
&2lfl

2@4(fl
oss
110

(upp) Ansatte l stillingskategorler som krever dr.grad (professor, førsteamanuensis, postdoktor etc.)

(pupp) RFF+NFR+EU Inntekter

7



Feil i PDF konvertering: Filen "Intern utredning fra 2008 vedr. UiAs eierskap av AF." kunne ikke konverteres til pdf.



 

Arkivsak.:  15/00418 

Saksbeh.:  Anne Marie Sundberg 

Dato:  18.08.2015 

 

1 

 

   

 
Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 

 

Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning - veien videre. 

Drøftingssak. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Universitetets forskningsutvalg takker fakultetene for gode innspill. 

2. Universitetets forskningsutvalg anbefaler at det arbeides videre med sammenhengen 

mellom utdanning og forskning i tråd med de forslag som framkommer i saksframlegget og 

i utvalgets møte. 

3. Saken sendes videre til universitetsstyret. 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

 

Hva saken gjelder 

Universitetsstyret behandlet i møte 16. juni 2014 andre rapportering i forbindelse med 

studieporteføljegjennomgangen som startet i 2012. Punkt 6 i vedtaket i S-sak 70/14 lyder:  

 

Styret ønsker å se langsiktig utvikling av studieporteføljen i sammenheng med 

forskningsaktiviteten, og ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene om å foreta en 

kartlegging av denne sammenhengen.  

 

I notat 5. mars d.å. ble fakultetene bedt om å redegjøre for ulike forhold knyttet til 

sammenhengen mellom utdanning og forskning. 

 

Fakultetenes tilbakemeldinger foreligger nå og oppsummeres nedenfor.  

 

Universitetets forskningsutvalg får seg her forelagt tilbakemeldingene, og inviteres til 

diskusjon om videre oppfølging i denne saken.  
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Saksunderlag 

Universitetsstyret behandlet i møte 16. juni 2014 andre rapportering i forbindelse med 

studieporteføljegjennomgangen som startet i 2012. Punkt 6 i vedtaket i S-sak 70/14 lyder:  

 

Styret ønsker å se langsiktig utvikling av studieporteføljen i sammenheng med 

forskningsaktiviteten, og ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene om å foreta en 

kartlegging av denne sammenhengen.  

 

I notat 5. mars d.å. ble fakultetene bedt om å redegjøre for følgende forhold knyttet til 

sammenhengen mellom utdanning og forskning: 

 

 Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan 

ivaretas denne sammenhengen? 

 Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 

 Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

 Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til 

bedre sammenheng mellom utdanning og forskning? 

 Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

 I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

 Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen? 

Det foreligger tilbakemeldinger fra samtlige fakulteter. Disse er vedlagt.  

 

Generelt  

Generelt sett vitner tilbakemeldingene fra fakultetene om gjennomgående god sammenheng 

mellom utdanning og forskning. Selv om det nok er ulikheter i hva som legges i «god» 

sammenheng og ulikt hvordan dette tilrettelegges og sikres i ulike program og fagmiljø, virker 

fakultetene tilfredse med situasjonen i egen virksomhet. Det synes å være stort fokus på 

viktigheten av god sammenheng mellom utdanning og forskning, og tilbakemeldingene gir 

uttrykk for at det arbeides aktivt for ytterligere forbedringer.  

 

Fakultet for kunstfag understreker at i deres forståelse av forskning inngår også kunstnerisk 

utviklingsarbeid.  

 

Det fremheves at emner og program utvikles av forskningsaktive vitenskapelige ansatte og at 

undervisningen i stor grad gjennomføres av aktive forskere. At ansatte er 

forskningskompetente og forskningsaktive fremheves som noe av det viktigste for å sikre 

sammenheng mellom utdanning og forskning. 

 

Særlig på masternivå bruker de ansatte sin forskning direkte inn i undervisningen.  

 

I både bachelor- og masterprogram inngår metodeemner og oppgaveemner.  

 

I universitetets masterprogram inngår egne emner i vitenskapsteori og forskningsmetode, noen 

program har prosjektemner og forskningsartikler inngår i pensumlitteraturen. Det arbeides for i 
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større grad å koble masterstudenter til problemstillinger og prosjekter som forskningsgruppene 

er opptatt av. Dette kan resultere i både sampublisering og forsterkning av forskningsgruppene.  

 

I hovedsak melder fakultetene at det er samsvar mellom fagområdene der man har 

studieprogram og der man har forskningsvirksomhet. Det er selvsagt fagområder der 

sammenhengen er bedre eller dårligere, enkeltforskere har sine spesialfelt som ikke er direkte 

koblet til studieprogram, men i det store og hele synes situasjonen her tilfredsstillende.  

 

Eksempler på tiltak som kan bidra til bedre sammenheng 

 bachelor- og masteroppgaver, masterstudenter inn i ansattes forskningsprosjekter 

 integrering av master- og ph.d.-studenter i forskningsgruppene 

 seminarer og forskningsdager hvor primært ansatte, men også studenter, presenterer sine 

forskningsprosjekter -> økt nysgjerrighet og interesse for forskning i studentmassen 

 midler til prosjekter der studentene utfører jobben under veiledning av en forsker – 

studentene kan søke om opp til 25.000 for prosjekter initiert av en forsker 

 støtte til reise og konferansedeltakelse for studenter 

 viktig med «god balanse mellom forskningstid og undervisningsbyrde» 

 rekruttering av personer som er både forsknings- og undervisningskompetente 

 forskningsgruppenes betydning – bør i større grad involveres i studieutviklingen  

 tiltak som gir økte ressurser til forskning (f.eks. stipendiater og postdoc.-stillinger) -> bedre 

sammenheng mellom utdanning og forskning 

 mer tydelig strategisk styring, satsing, eventuelt avgrensning av hva institusjonen skal 

forske på vs forskernes autonomi 

 rekruttering av vitenskapelig ansatte med spesifikk utdanning og forskningsprofil som 

passer fakultetets utviklingsønsker 

 mentorordning som fokuserer på å hjelpe ansatte å koble god undervisning med deres 

forskningsprosjekt – pedagogisk og forskningsmessig 

 rammevilkår for masterprogrammene – bedre gjennomstrømming 

 Med ekstra ressurser kan man bidra til å legge forholdene bedre til rette gjennom f.eks. 

økt/bedre veiledning, sterkere integrasjon i forskningsgruppene eller inkludering i større 

prosjekter og slik bidra til at sammenhengen mellom utdanning og forskning kan bli enda 

bedre. 

 spissing av forskningsgruppeprofilene + tildeling av FoU-tid knyttet enda tydeligere opp 

mot forskningsgruppene 

 bruk av masterstudenter som læringsassistenter og vitenskapelige assistenter 

Bruk av rekruttering for å fremme sammenhengen mellom utdanning og forskning  

Vektleggingen av henholdsvis undervisningskompetanse og forskningskompetanse i 

forbindelse med rekruttering og tilsetting varierer noe mellom fakultetene.  

 

Ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har rekruttering til faste stillinger som oftest sitt 

utgangspunkt i utdanningenes behov. Når det gjelder stipendiatstillinger er disse spisset mot 

forskningsaktivitet og veilederkompetanse. Både utdanning og forskning blir vurdert i 

utlysnings- og rekrutteringsprosesser. Ettersom praksisnær kompetanse er helt nødvendig i 

profesjonsutdanningene, fører dette til at fakultetet også må utlyse stillinger på 

universitetslektornivå.  
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Fakultet for humaniora og pedagogikk profilerer stillingsutlysningene slik at relevante søkere 

vil ha forskningskompetanse som er relevant for den undervisningen de normalt skal tilby ved 

fakultetet.  

 

Fakultet for kunstfag etterspør evne til å undervise innenfor et gitt fagområde/program samt 

egen forskning. Under intervju og prøveforelesning etterspørres kandidatenes evne til å se dette 

i sammenheng. 

 

Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap prioriterer å rekruttere 

forskningsaktive personer og søker så langt det er mulig å ansette medarbeidere med 

forskningsinteresser innenfor de felt fakultetet har undervisning. Ved utlysning søkes det 

primært etter førsteamanuensis/professor med dokumentert forskningskompetanse.  

 

Fakultet for teknologi og realfag ansetter med hovedfokus på at kandidatene skal være gode på 

undervisning, men nå også som grunnlag ha en kompetanseprofil for å være aktive forskere. 

Alle ansettelser baserer seg på prøveforelesninger. Det blir undersøkt om kandidatene er 

motivert for undervisning.  

 

Merknader  

Hvordan kan UiA jobbe videre med å fremme sammenhengen mellom utdanning og forskning? 

Denne diskusjonen ønsker Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen at 

universitetets forskningsutvalg (UF) og universitetets studieutvalg (US) skal være med på. 

Saken legges derfor fram for de to utvalgene i identisk form. På grunnlag av anbefalinger fra 

utvalgene vil det bli forberedt en sak for universitetsstyret i møtet 21. oktober.  

 

Utvalgene bes å diskutere forslag til oppfølging. Mulige tiltak kan være: 

 

 Et fellesmøte for UF og US der sammenhengen mellom utdanning og forskning diskuteres 

bredt bør vurderes gjennomført i løpet av våren 2016 når nye ledere og nye utvalg er på 

plass. Andre fora der problematikken kan diskuteres er  

o LES-samling 

o eget seminar/egen konferanse 

o instituttlederlunsj 

 

 En arbeidsgruppe nedsatt av Universitets- og høyskolerådet (UHR) har utarbeidet notatet 

«Utdanning i endring. Nye muligheter for FoU + Utdanning». Notatet er en oppfølging av 

rapporten «Utdanning + FoU = Sant» fra 2010, og et såkalt «inspirasjonsnotat» der det gis 

eksempler på hva FoU i utdanning kan være, og hva som kan være studentaktiv FoU. Det 

bør vurderes om man skal distribuere notatet ut i fagmiljøene, slik at det kan benyttes i 

diskusjoner om hvordan man øker bevisstheten i denne sammenheng og som konkrete 

eksempler til videre arbeid i miljøene.  

 

 Det stilles spørsmål om sammenhengen mellom utdanning og forskning bør være et eget 

punkt i den årlige fakultetsrapporten og i så fall på hvilken måte. 

 

 I sjekklisten for innhold, rapport og oppfølging i forbindelse med programevaluering stilles 

det under punktet Undervisningskvalitet spørsmål om på hvilken måte studiet har 

forskningsbasert undervisning. Det henvises også til rapporten «Utdanning + FoU = Sant». 
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Det stilles spørsmål om dette er tilstrekkelig eller om man i større grad bør fokusere på 

sammenhengen mellom utdanning og forskning i programevalueringene.  

 

 UiA har i vår gjennomført et pilotprosjekt i studieprogramledelse. Det tilbys også kurs i 

forskningsledelse. God utdannings- og forskningsledelse er viktig for å ivareta og 

videreutvikle sammenhengen mellom utdanning og forskning i universitetets portefølje. 

Her må UiA satse videre, og UF og US oppfordres til å komme med innspill til hvordan 

dette kan gjøres.  

 

 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap sier i sin uttalelse at mer tydelig styring/satsing/ 

avgrensning av hva UiA skal forske på kan være et tiltak for å bedre sammenhengen 

mellom utdanning og forskning. Slik styring vil imidlertid, slik fakultetet ser det, kunne bli 

et svært omdiskutert tiltak som bryter med forskernes oppfatning av autonomi.  

Forholdet mellom akademisk frihet og styring av forskning bør i større grad bli gjenstand 

for diskusjon i organisasjonen. Lov om universiteter og høyskoler sier i § 1-5. Faglig frihet 

og ansvar: 

 
(1) Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et ansvar for å sikre 

at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i 

overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. 

 

(5) Den som er ansatt i stilling hvor forskning eller faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid inngår i 

arbeidsoppgavene, har rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de 

rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale. 

 

Det synes fullt mulig å lese loven slik at institusjonen har adskillig større styringsmulighet 

enn hva som vanligvis praktiseres hva valg av forskningstematikk angår. I større grad enn i 

dag kan man i forbindelse med utlysning av stipendiat- og post doc.-stillinger presisere 

hvilket felt det skal satses på. Forskningstematikk i forhold til forskningsgrupper bør også 

vurderes. Denne diskusjonen oppfordres US og UF til å komme med innspill til.  

 

 NSO-lederen foreslo under Arendalsuka følgende: Når én eller flere av våre forskere har 

etablert et forskningssamarbeid i et annet land, bør det arbeides for å få til en 

studentutveksling med den samme institusjonen, hvor studentene kan trekkes inn i 

forskningen. Dette kan være med å styrke vårt internasjonale samarbeid.  

 

 

 

Vedlegg:  

Kartlegging HH.docx 

Kartlegging HI.docx 

Kartlegging HP.docx 

Kartlegging KF.docx 

Kartlegging SV.docx 

Kartlegging TR.docx 

 

 



 
 

 

 

 

 Fra: Per S. Sørensen 

        Handelshøyskolen ved UiA 

 

Til:   Studiesekretariatet 

 

Kopi til:    

Dato: 27.08.2015 

 

Sak nr.:    

Arkiv nr.:   15/00418-6 

  

Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning 
 

 

Oversender kort gjennomgang av sammenhengen mellom utdanning og forskning ved 

Handelshøyskolen. 

 

 

 Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan 

ivaretas denne sammenhengen? 

Så lenge emner og programmer utformes og utvikles av forskningsaktive vitenskapelig ansatte, 

er koblingen mellom utdanning og forskning langt på vei sikret. At ansatte er 

forskningskompetente og -aktive, er trolig noe av det viktigste for å sikre sammenheng mellom 

utdanning og forskning.  

 

En del undervisningsemner i bachelorprogrammene ved fakultetet er på generelt innføringsnivå 

og sånn svakere knyttet til forskning, innholdet i emnene er likevel delvis definert ut fra 

forskningsinteressene til de ansatte. Studentene på bachelornivå har minst 7,5 studiepoeng i 

samfunnsvitenskapelig metode. Bacheloroppgaven er et selvstendig, teoretisk arbeid. Oppgaven 

baserer seg ofte på sekundærdata, men enkelte oppgaver innebærer også innsamling av 

primærdata. Oppgaven gis veiledning. På bachelorprogrammet i utviklingsstudier har studentene 

i tillegg feltarbeid. 

 

De ansatte er, med få unntak, forskningsaktive og bruker sin forskning direkte i undervisning, 

spesielt på våre masterprogram. På masternivå skal emnene trene studentene i å lese, forstå og 

formidle empirisk forskning ofte lagt opp som diskusjon/drøfting mellom studenter og faglærere. 

På masternivå gis det et metodeemne som bygger på metodekunnskap fra bachelornivå, og som 

går nærmere inn i kvantitativ og kvalitativ analyse, samt undersøkelsesdesign. Ved et 

masterprogram skjer det fra tid til annen publisering basert på masteroppgaver, slike 

publiseringer er i all hovedsak samarbeid mellom studenter og ansatte. 
 

Sammenheng mellom utdanning og forskning er god på handelshøyskolen. Forskningsgruppene 

og sentrene fakultetets ansatte er med i er viktige strukturer, og det arbeides kontinuerlig for å 

legge til rette for sammenheng mellom forskning og undervisning. 

 



 
 

 

 

 

 Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 

- Det kommer litt an på hvor tett man knytter undervisningsemner/fagområde og forskning 

sammen, men det er ingen større fagområder hvor vi ikke forsker. Det er eksempelvis 

begrenset forskning på revisjon som emne, men det forskes en del innenfor 

regnskapstemaer.  

 

 Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

- Senter for mikrofinans, mikrofinansforskning (samtidig forsker vi på finans) 

 

 

 Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til 

bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?  

Som påpekt under første punkt er det viktig at forskningsaktive og forskningskompetente 

vitenskapelig ansatte utvikler emner og programmer. Organisering i forskningsgrupper kan også 

synliggjøre sammenhenger, eller mangel på disse.  Tiltak som dette kan sikre sammenheng 

mellom forskning og undervisning på program og instituttnivå. På både institusjons-, fakultets- 

og instituttnivå må det legges til rette for at det blir en god balanse mellom forskningstid og 

undervisningsbyrde, og at det er muligheter for fleksibilitet i de perioder der det er behov for det. 

Rekruttering av personer som er både forsknings- og undervisningskompetente er viktig. 

Forskningsgruppene bør innvolveres i studieutviklingen. 

 

 Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

Ved Handelshøyskolen ligger ansvaret for utviklingen av undervisningsprogrammene hos 

forskningsaktive og forskningskompetente vitenskapelig ansatte. Instituttene har de siste årene, 

ved omprioriteringer, fått tilført midler fra fakultetet som er ment å brukes strategisk for å øke 

forskningsaktiviteten. Dette har økt instituttenes mulighet til fleksibilitet når det kommer til 

tildeling av forskningstid. I den senere tid har det vært fokus på forskningsgrupper, og oversikten 

over fakultetets forskningsgrupper viser at koblingen forskning og undervisning er god.   

 

 I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

Handelshøyskolen prioriterer å rekruttere forskningsaktive personer, og søker så langt det er 

mulig å ansette medarbeidere med forskningsinteresser innenfor de felt vi har undervisning.  Ved 

utlysning av stillinger søkes derfor primært etter førsteamanuensis/professor med dokumentert 

forskningskompetanse. 
 

 

 Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen?  

Resultatene av forskning kan brukes i undervisningen for å eksemplifisere og utdype. Studenter 

kan involveres i forskningsaktiviteter knyttet til masteroppgaver, datainnsamling etc. Ideer til 

forskning kan komme gjennom studenter som stiller gode spørsmål. 

 

Etablering av forskningsgrupper kan bidra til dette gjennom større sammenheng mellom 

faglærernes forskningsfelt som kan utnyttes også i undervisningen. 
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Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap 

 
Fakultetene er bedt om å kartlegge sammenhengen mellom utdanning og forskning. Det er ikke definert 
tydelig hva som menes med forskning i denne sammenhengen, men det henvises blant annet til UHRs 
rapport «Utdanning+ FoU=Sant» (juli 2010). Vi forstår det da slik at også utviklingsarbeid skal inngå i 
kartleggingen. Vårt fakultet har flere profesjonsutdanninger som har tradisjon for betydelig innslag av 
utviklingsarbeid. Disse skiller seg fra disiplinfagene da de både skal være FoU-baserte og praktiske. 
Utviklingsarbeid er ofte prosjekter som har sitt utspring i et praksisfelt, har forskningslignenede aktivitet  
og kan være forløpere for forskningsprosjekter. De omhandler og/eller involverer gjerne studenter og 
knytter dermed på en pedagogisk måte utdanning og forskning sammen.   
 
Fakultetet er bedt om å komme med tilbakemelding på følgende spørsmål: 
 
Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas denne 
sammenhengen? 
 Dette skjer spesielt på masternivå. Det er god  sammenheng mellom utdanning og forskning i alle 

masterprogrammene, men selvsagt er dette kommet lengst i de programmene med lengst fartstid. Det 
er innslag av forskningsartikler i pensumlitteraturen på nær sagt alle emner. I alle 
masterprogrammene er det egne emner i vitenskapsteori og forskningsmetode, eller det inngår i egne 
prosjektemner. Flere masterprogram har samme emne og fellesundervisning i vitenskapteori og 
forskningsmetode. Det er undersøkende læreprosesser i alle masterprogrammene i form av 
prosjektbasert tilnærming (prosjekt underveis og/eller avsluttende masteroppgave på 30 – 60 
studiepoeng). Sammenhengen mellom utdanning og forskning ivaretas ved at det hovedsakelig er 
aktive forskere som underviser, noe som innebærer at det fokuseres på at innholdet er 
forskningsbasert, inkluderer forskningsprosessen og vitenskapelig tenkemåte, inviterer til at 
studentene aktivt kan delta i diskusjoner av forskningsbasert innhold og legger til rette for 
«undersøkende» lærerprosesser. I tillegg, er det flere miljøer (spesielt idrettsvitenskap og 
ernæring/folkehelse) som kobler de fleste av masterstudentene til problemstillinger og prosjekter som 
forskningsgruppene er opptatte av.  Dette fører til en god del sampublisering og forsterkning av 
forskningsgruppene. For ca 2 år siden vedtok styret at mastersprosjekter kunne leveres i gruppe på 2 
til 3 personer.  Dette grepet gjorde det mulig å designe og gjennomfører forskningsprosjekter av 
større omfang, men som  likevel er innenfor forventningen til en avsluttende masteroppgave. 

 Det er i stor grad en sammenheng mellom utdanning og forskning også på bachelornivå, men her er 
det ofte større innslag av grunnleggende teori som skal fokuseres. I mange av våre bachelorprogram 
er det en praktisk-teoretisk tilnæriming som kan være svært forskningsbasert, men ofte presentert av 
ansatte som framfor aktiv forskning er mer rettet mot praksisnære utviklingsprosjekter. Flere av 
bachelorprogrammene bygger også på nasjonale rammeplaner som styrer mye av innholdet. Det er 
innført bachelorprosjekter i alle bachelorprogrammene og forskningsprosessen fokuseres fra første 



 
 

  

dag gjennom pensumlitteratur og prosjektbasert tilnærming der det er naturlig. Posterpresentasjon av 
mange bachelorprosjektere bidrar også til å styrke sammenhengen mellom undervisning og forskning.    

Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall hvilke? 
 Det er forskningsaktivitet knyttet til alle bachelor- og masterprorammene.  

 Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr studieprogram?  
      I så fall hvilke? 

 Svaret her avhenger litt av hvordan man ser på forskning som utvilkles i «skjæringspunktet» mellom 
forskjellige fagområder og studieprogram.  Et eksempel her er betydelig forskningsaktivitet koblet til 
kreftpasienter hvor betydningen av ernæring, kogntivi terapi, og fysisk aktivitet under og etter 
kreftbehandling, er i fokus. Vi har utdanninger innen idrett/fysisk aktivitet, ernæring, psykisk 
helsearbeid, og sykepleie, og denne forskningen trekker kompetanse fra ansatte som underviser i disse 
programmene. Dette er også et eksempel på tverrvitenskapelig forskning som bidrar til samarbeid 
med andre fagmiljøer, andre institusjoner (eks. sykehusmiljøer) og internasjonale 
samarbeidspartnere. Dette vektlegges stadig sterkere når en skal søke ekstern finansiering gjennom 
Forskningsrådet og EU, og slik sett er slike forskningsmiljøer svært viktige. På den andre siden er 
denne forskningen relevant for flere av helsefagutdanningene, og den kunne vært svært relevant hvis 
vi hadde hatt en fordypning innen kreftsykepleie i vårt Masterprogram i spesialsykepleie.  

       Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til bedre   
       sammenheng mellom utdanning og forskning?  

 På institusjonsnivå kan tiltak som gir økte ressurser til forskning (eks. stipendiater og post-docer) 
bidra til en bedre sammenheng mellom utdanning og forskning. En enda mer tydelig strategisk 
styring, satsing, evt. avgrensning av hva institusjonen skal forske på – på alle nivåer, kan være et 
annet tiltak, men slik styring  vil kunne bli et svært omdisutert tiltak som bryter med forskernes 
oppfatning av autonomi.  Vi mener den beste måtte å sikre ønsket sammenheng over tid er gjennom 
rekruttering av vitenskapelig ansatte med spesifikk utdanning og forskningsprofil som passer fakultets 
utviklingsønsker.  På denne måtten kombinerer man strategisk styring med forskernes viktige 
oppfatning av faglig autonomi.  For de vitenskapelig ansatte kan en mentorordning (via PULS ) som 
fokuserer på å hjelpe dem med å koble god undervisning med sitt forskningsarbeid, både pedagogisk 
og forskningsmessig, også være et tiltak.  DDU-midler/-prosjekter er gode virkemidler her, og 
fakultetet er aktive med  video-produksjon i undervisningssammenheng.  

 På institusjonsnivå kan det være nødvendig å gjennomgå rammevilkårene for masterprogrammene. 
Det er bekymringsfult at så mange faller fra underveis og ikke gjennomførerer masterutdanningen på 
normert tid. Det er spesielt i forbindelse med masteroppgaven en ser at mange faller fra. UiA kunne 
med ekstra ressurser bidra til at en kan legge forholdene bedre til rette gjennom f.eks. økt / bedre 
veiledning, sterkere integrasjon i forskningsgruppene eller inkludering i større prosjekter og slik 
bidra til at sammenhengen mellom utdanning og forskning kan bli enda bedre. 

 På fakultets- og instituttnivå vil en spissing av forskingsgruppeprofilene og  tildeling av FoU-tid 
knyttet enda tydeligere opp mot forskningsgruppene, være relevante tiltak. Tildeling av stipendiat- og 
post-docstillinger har i stor grad blitt koblet til forskningsgruppene på vårt fakultet de siste 4 årene.  
Integrering av masterstudenter i forskningsgruppene er et godt tiltak for å bidra til bedre 
sammenheng mellom utdanning og forskning. Fakultet har i sin strategi at minst 30 % av 
masteroppgavene skal knyttes opp til ansattes FoU-prosjekter, og har forsøkt incentivordning med 
ekstra driftsstøtte til masterprosjekter som kan publiseres. Det er også avsatt midler for å integrere 



 
 

  

forskning og utdanning, f.eks.øremerkede midler til praksisprosjekter. Koblingen mellom utdanning 
og forskning skjer først og fremst på  masternivå, og det å bruke masterstudenter som 
læringsassistenter og vitenskapelige assistenter, vil også bidra til en bedre kobling mellom utdanning 
og forskning.  

 Nettverksbygging / internasjonalisering innen forskningssamarbeid er helt nødvendig for å få eksterne 
forskningsmidler. Slike nettverk er stimulerende for og kan legge godt grunnlag for videre 
utdanningsamarbeid/studentutveksling.  

Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke?  
 I fakultetet er det gjort en jobb med presisering av forskningsgruppeprofilene, men noen av gruppene 

er fortsatt litt brede, omfavner flere fagmiljøer og/eller er delvis overlappende. Det er også tildelt 
FoU-tid for inneværende år hvor det i noen grad er tatt hensyn til inkludering i forskningsgruppene / 
prosjekter som inngår i forskningsgruppene (dvs at en kan søke via «felles prosjektsøknad»).  

 Fakultetet står overfor en endring i tildelingsrutiner når det gjelder KD-stipendiatstillinger som ikke 
er øremerket. En vil diskutere å tildele disse til instituttene / forskningsgruppene og ikke eksplisitt til 
enkeltforskere i en forskningsgruppe etter vurdering.  

 Fakultetet har prøvd ut frikjøp av tid til mentorordning internt. Dette gjøres ikke lenger og ivaretas av 
PULS.  

 Fakultetet har svært positiv erfaring med å integrere masterstudenter og ph.d.-kandidater i 
forskningsgruppene. En ser en fin økning i masterprosjekter som publiseres, men ordningen med å  
tildele ekstra driftsstøtte er ikke videreført.  

 Det har nettopp blitt tildelt betydelige strategiske midler til læringsassistenter og vitenskapelige 
assistenter. Effekten vil en tidligst se høsten 2015.  

 Fakultetet har alltid måttet sette av midler til praksisprosjekter (ligger fast i budsjettildelingen)  –
spesielt knyttet til helsefagutdanningene. Disse brukes i et tett samarbeid med sykehuset og 
kommunene, og bidrar til kompetanseheving for veiledere i praksis. Dette er utviklingsprosjekter som 
bidrar til å heve kvaliteten ved å oppdatere veiledere i praksisfeltet på 
forskningsbasert/erfaringsbasert kunnskap. Gjennom dette ser en at praksisveilederne bedre kan støtte 
opp om undervisning/veiledning der innholdet er forskningsbasert og invitere studentene til 
diskusjoner med forskningsbasert innhold. Det samme skjer gjennom praksisrettede FoU-prosjekter i 
lærerutdanningene som ansatte i fakultetet etter søknad jevnlig har fått tildelt.    

I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom utdanning og forskning?  
 Dette brukes aktivt. Det er utfordrende å rekruttere professorkompetanse til de aller fleste 

fagområdene i fakultetet. Fakultetet har i mange år brukt interne ressurser på kompetanseheving for å 
få relevant førstekompetanse til utdanningene. Rekruttering til faste stillinger har som oftest sitt 
utgangspunkt i utdanningenes behov. Når det gjelder stipendiatstillinger er disse spisset mot 
forskningsaktivitet og  veilederkompetanse. Både utdanning og forskning blir vurdert i utlysnings- og 
rekrutteringsprosesser. Praksisnær kompetanse er helt nødvendig i profesjonsutdanningene, og dette 
fører til at fakultetet også må lyse ut stillinger på universitetslektornivå. Da lyser en f.eks.ut stilling 
som førstemanuensis/førstelektor/universitetslektor, og så er det behovet som styrer ved innstillingen. 
Hvis en kan få en førsteamanuensis som også har praktisk erfaring ift fagområdet er det en bonus, men 
av og til må en innstille en universitetslektor hvis denne personen er den som best innfrir kravene i 
utlysningen. 



 
 

  

 Fakultetet har i lengre tid lyst ut stilling som biostatisker. Slik kompetanse er etterlyst både i 
utdannings- og forskningssammenheng. Når slik kompetanse kommer på plass, forventes det at dette 
også vil bidra til å bedre sammenhengen mellom utdanning og forskning på dette området.  

Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både utdanningen og 
forskningen? 
 Fakultetet har vurdert incentivordninger til fagmiljøer som iverksetter tiltak for å integrere forskning 

og utdanning. Dette har ikke vært gjort, men fakultetet har tilbudt veiledningskurs for ansatte som skal 
i gang med veiledning på masterprosjekter (kvalitetsforbedrende tiltak). Dette mener vi har bidratt til 
å bedre sammenhengen mellom utdanning og forskning og videre til å øke kvaliteten spesielt i 
masterutdanningene. Dette mener vi også vil kunne gjenspeiles i forskningen gjennom en økt og felles 
forståelse av krav til bl.a. vitenskapsteori og metode.   

 Etablering og fokusering på forskningsgruppene har også bidratt til å fremme kvaliteten i både 
utdanningene og forskningen.  

 Oppbygging av masterprogrammene våre. I 2008 hadde vi ett masterprogrammens fakultetet i  2012 
har seks masterløp.  Oppstart av fakultetets ph.d.-program i 2011, har komplettert porteføljen vår – 
både innen utdanning og forskning.  I denne tiden har masterkandidatproduksjonen økt fra ~10 
personer (idrettsvitenskap) i 2008 til 117 i 2014, - flest blant alle fakultetene.  Dette har også medført 
generell rekruttering og kompetanseheving i staben. Det er god integrasjon i  forskningsgruppene av 
både masterstudenter og og ph.d.-kandidater, og alt dette mener vi bidrar til å forsterke 
sammenhengen mellom, og øke kvaliteten i utdanning og forskning.  

 Obligatorisk bacheloroppgave er også et godt tiltak som vil bidra til fokusere på forskningsprosessen 
fra første dag på universitetet. Dette kan inspirere mange til å ville ta høyere utdanning også på 
master- og ph.d.-nivå. I fakultetet er vitenskapelig ansatte som underviser / veileder gode 
bachelorstudenter obs på - og oppfordrer disse til å søke seg videre til master og ph.d.-nivå. Fokus på 
dette vil også kunne bidra til økt forståelse hos studentene for kvalitet og inspirere til bedre 
gjennomføringsevne i studietiden.  

Med hilsen 
  
 
Stephen Seiler Veslemøy Rabe 
 Dekan  Fakultetsdirektør 
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I høringsbrevet søker en å kartlegge to forhold. 

 

1. Forskningsbasert utdanning. Det første er relasjonen mellom forskning og 

utdanningsprogrammene. Dette forstår vi som hvordan studieprogrammene som helhet 

ivaretar, formidler og benytter forsknings for utvikling av programmet og evaluering av 

programmet. Her er dermed relasjonen mellom utdanningsledelse av programmet og 

forskning innenfor den akademiske (del) disiplinen eller profesjonen som i sin helhet ligger 

til grunn for programmet.  

2. Forskningsbasert undervisning. Relasjonen mellom undervisning, 

undervisningstilrettelegging og evaluering av undervisningen. Her inngår vurderingen av 

hvilke undervisningsmetoder som egner seg til innholdet og dermed om innholdet og 

prosessene i selve forelesingen/seminar etc bygger på relevant forskning. Healy og Jenkins 

figur handler først og fremst om dette. 

 

 
 

1. Hvilke fagområder har god sammeneheng mellom utdanning og forskning? Hvordan 

ivaretas denne sammenhengen? 

 

De fleste fagområdene har god sammeneheng mellom utdanning og forskning ved at de som 

underviser også forsker. Generelt legges det vekt på å presentere forskningsresultater i 

undervisningen, egen forskning og andres forskning. Videre legges det stort sett vekt på både 

regional, nasjonal og internasjonal forskning. Studenter inviteres inn til forståelse av både 

forskningsmetoder, forskningsmetodologier og forskningsresultater avhengig av hvilket nivå 

utdanningen ligger på. På mange av emnene på 200- og masternivå kan forelesere definere kurs 

utfra sine egne forskningsprosjekter. 

 

Eksempler: 

Bachelor i spesialpedagogikk: Det forskes på temaer som er svært relevante for undervisningen, 

for eksempel, tverretatlig samarbeid, foreldresamarbeid, sosiale og emosjonelle vansker, 



 
 

 

 

 

demokratiske prosesser i opplæringssammenhenger, lovverk og spesialpedagogiske tiltak, 

inkludering, spesialpedagogprofesjonen osv. Alt dette er sentralt innenfor bachelor i 

spesialpedagogikk og «Spesialpedagogikk 1». 

Alle emnene i pedagogikk master bygger på instituttets forskningsområder. En del emner 

korresponderer med temaene for noen av instituttets forskningsgrupper (didaktikk, profesjon, 

spesialpedagogikk, vurdering/evaluering/skoleutvikling), mens andre er basert på enkelte 

forskeres forskningstemaer på instituttet (rådgiving). 

I lærerutdanningene ivaretas sammenhengen mellom forskning og utdanning først og fremst 

gjennom arbeidet med bacheloroppgaven og utviklingsarbeid, spesielt i fordypningene. Men det 

er også et pågående stort prosjekt som introduserer grunnskolelærerstudenter til ulike metoder 

koblet til ulike emner i GLU. Her er studentenes læringsarbeid koblet med ansattes 

forskningsarbeid direkte. Et annet prosjekt koblet til GLU har dette i mindre målestokk, og har 

en vektlegging av narriver til bruk i profesjonsutvikling. 

 

2. Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 
Institutt for fremmedspråk og oversetting, institutt for religion, filosofi og historie og institutt for 

nordisk og mediefag svarer nei på dette spørsmålet.  

Institutt for pedagogikk svarer: Ser vi på semesterplanene er det flere tema vi underviser i som vi 

ikke forsker på. Spesialpedagogikk er sammensatt og det er nesten umulig å forske på alle 

temaene. For eksempel innen matematikkvansker, hørsel og synsvansker, miljøterapeutisk arbeid 

og habilitering. I Pedagogikk bachelor drives det forskning innen alle fagområder.  

For øyeblikket forskes det ikke på ledelse av pedagogisk virksomhet i master studiet, ellers 

dekker instituttet alle de områder som inngår i masterutdanning gjennom forskning. 

 

3. Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

På institutt for fremmedspråk og oversetting driver en ansatt forsknings innenfor kunsthistorie, 

men vi har ikke noen studieprogram der dette faget inngår. 

4. Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og innenfor programnivå kan 

bidra til bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?  

Det er ideelt når undervisning og forskning foregår innenfor samme tema. For eksempel, ved 

presentasjon av resultater i undervisningen og i arbeidet med å sette sammen en litteraturliste er 

en oversikt over forskningsfeltet nyttig. Gjennom denne prosessen kan man også finne relevant 

litteratur for forskningen. 

Det kan vurderes en rullering av emneansvarlige ut fra deres kompetanse og forskningsprofil, og 

ut fra hensyn til innovasjon og utvikling. Det bør også unngås at emners form sementeres ved at 

samme faglærer har denne rollen i mange år. 

Vi må bevisstgjøre forskerne på hvilke områder det trengs forskning på, og at det ved utlysning 

av stillinger etterlyses forskningskompetanse innenfor områder hvor det mangler forskning. 

Man bør i enda større grad invitere masterstudenter inn i ansattes forskningsprosjekter. Dette 

gjøres i dag, men de fleste masterstudenter velger tema ut fra egeninteresse og ikke ut fra 

pågående prosjekter ved instituttene. Kanskje en tettere kontakt mellom forskningsgruppene og 

studentene kunne bedret dette. 

Når det gjelder kobling til bacheloroppgaver er dette mere løst. Koblingen er mere mot de 

ansattes faglige profiler enn direkte prosjekter.  



 
 

 

 

 

 

Forelesere bør oppfordres enda sterkere til å bruke egen forskning som utgangspunkt for 

undervisningen. Vi kan også ha større fokus på at studentene kan bidra med datainnsamling i 

praksisperioder. 

 

5. Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

Dette er en pågående prosess ved at undervisningsoppgaver i noen grad fordeles ut fra den til 

enhver tid aktuelle forskning. Vi prøver å legge til rette for at ansatte får undervise i emner som 

har sterk tilknytning til hans eller hennes forskningsinteresser. 

 

Stort sett har alle studenter blitt orintert om forskningsgruppene men dette bør nok komme inn i 

et system. 

 

I noe grad brukes studentenes arbeid i praksis forskningsprosjekter. Dette kan utvikles mer. 

 

 

6.  I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

Vi profilerer stillingsutlysningene slik at relevante søkere vil ha forskningskompetanse som er 

relevant for den undervisningen de skal normalt tilby hos oss. Dette gjelder også 

rekrutteringsstillinger. For eksempel ved institutt for religion, filosofi og historie ønsker de at det 

skal forskes mer innenfor temaet religion og etikk i barnehagen og de har akkurat ansatt en 

stipendiat som skal forske på dette. De har også utlyst en stipendiatstilling innen 

historiedidaktikk hvor de ønsker at det skal forskes mer. Ved institutt for nordisk og mediefag 

prøver de å rekruttere vitenskapelige som har forskningsinteresser knyttet til norskfaget i skolen 

 

7. Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen? 

Undervisning ved universiteter skal være forskningsbasert: det er jo et nødvendig premiss. 

Samtidig er det klart at forskning på utdanning er viktig for å kunne sikre/verifisere at man har 

høy kvalitet på fremtidige utdanninger. På lavere nivå – for eksempel i fremmedspråk - må man 

nok være forsiktig med å være for ambisiøs: inntakskvaliteten er dessverre ikke høy nok, til at vi 

skal forvente at det blir noe tett forhold mellom utdanningen og forskningen. Her trenger 

studentene vanligvis en grundig innføring, og mye arbeid med egne ferdigheter, før man kan 

forvente at de selv aktivt bidrar til forskning. 

 

Ved f.eks. og vurdere rullering av emneansvarlige utfra kompetanse og forskningsprofil. 

Studentene i masterstudiet etterspør stadig mer praksisrelevans/yrkesrelevans. For å ivareta både 

praksisrelevans og en bedre sammenheng mellom utdanning og forskning, vil intensivert 

forskning i praksisfeltet muligens være en ide. 
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Fakultetet er blitt bedt om å melde tilbake på følgende spørsmål:  

 
1. Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan 

ivaretas denne sammenhengen? 

I fakultets forståelse av forskning inngår også kunstnerisk utviklingsarbeid. Innenfor alle 

fagområder til Fakultet for kunstfag bedrives det med denne fortolkningen, forskningsbasert 

undervisning. Fagområdene innenfor kunstfag har god sammenheng mellom utdanning og 

forskning ved at de som underviser også forsker/ er utøver. Generelt legges det vekt på å 

presentere forskningsresultater i undervisningen, egen forskning og andres forskning. Videre 

legges det stort sett vekt på både regional, nasjonal og internasjonal forskning. Studenter 

inviteres inn til forståelse av både forskningsmetoder, forskningsmetodologier og 

forskningsresultater avhengig av hvilket nivå utdanningen ligger på. På mange av emnene kan 

forelesere definere tema utfra sine egne forskningsprosjekter. 

 

Vi kan gi følgende eksempler pr institutt:  

Institutt for rytmisk musikk 

De ansatte på Institutt for rytmisk musikk driver i hovedvekt med kunstnerisk utviklingsarbeid 

og vanlig forskningsarbeid. De fleste av instituttets ansatte har et utøvende fokus og mye av den 

tematikken og pensum som brukes i undervisning er erfaringsbasert og er kunnskap tilegnet 

gjennom en sterk nærhet, og tilstedeværelse, i praksisfeltet. 

 

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk 

Innenfor utøvende musikk er hovedinstrumentundervisningen knyttet opp mot forskning ved at 

man studerer musikken teoretisk og utøver musikken praktisk i et historisk og samtidsperspektiv. 

Det innebærer forskning på interpretasjon og oppføringspraksis innenfor stilepokene, men også 

forskning på kontekst. Dette krever en stadig oppdatering på nyprodusert kunnskap innen 

området, samtidig som ny kunnskap produseres av de ansatte gjennom nye kunstneriske 

utviklingsarbeidsprosjekter. Studenten er en del av denne forskningen, da det ofte er omkring 



 
 

 

 

 

studentenes valg av repertoar at dypdykkene må skje, og det er her den forskningsbaserte 

undervisningen får sitt ansikt.  

 

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk har, over mange år, hatt betydelig 

forskningsvirksomhet innenfor området "tidlig musikk", dvs. forskning innenfor 

renessansemusikk og barokkmusikk. Denne kunnskapen blr  brukt til undervisning innenfor 

områdene interpretasjon, oppføringspraksis, epokekunnskap, sjangerkunnskap, etc. og har gitt 

fakultetet et "pre" i forhold til konkurrerende institusjoner. Undervisningen i fagene arrangering 

og komposisjon er forskningsbasert, hvor undervisningen både knyttes opp mot relevant 

litteratur og studentenes egne arbeider. 

 

Institutt for visuelle og sceniske fag 

Instituttet har innført bacheloroppgaver i egne program, samt at de veileder studenter fra 

lærerutdanningene som velger drama, forming eller musikk som faglig utgangspunkt for sine 

bacheloroppgaver. I programmene faglærerutdanning i teater og master i kunstfag, har studenter 

ved flere anledninger blitt invitert med som aktører/medskapere i kunstneriske utviklingsarbeid. 

Studentene er deltakere i de undersøkende prosessene. Gjennom flere år har studenter ved 

barnehagelærerstudiet (tidligere FLU) fått innsyn i og mulighet for å gi tilbakemeldinger på 

kunstneriske utviklingsarbeid før den skapende prosessen var ferdig. 

 

Ved omleggingen av faglærerstudiet gjeldende fra høsten 2014, opplevde instituttet at de kunne 

dra nytte av erfaringer fra forskningsplattformen KIK Kunst i kontekst. KIK danner også et 

spennende bakteppe for de tverrfaglige diskusjonene som foregår i mellom de som underviser på 

kunst, kultur og kreativitet (emne i BLU) og innen master i kunstfag. Studieprogrammet Master i 

kunstfag er programmet ved instituttet som best fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig 

tenkemåte. Her blir både forskningsbegrep og kunstpraksis utfordret og forsøkt utvidet. 

 

 

2. Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 
Det har vi i utgangspunktet ikke.  

 

3. Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

 

Fakultetet har ikke hele forskningsmiljø på fagområder som vi ikke tilbyr studieprogram, men 

selvfølgelig vil deler av forskningsporteføljen i noen år være litt i randsonen av studienes 

innhold. I neste omgang kan denne forskningen være med på å utfordre og utvide fagområdene 

og studiene.  

 

Fakultetet har betydelig forskningskraft på alle institutter i forhold til kunstfagenes posisjon i 

møte med barn, særlig de yngste barna. Mange av våre doktorgrader på de ulike instituttene - og 

vår post.doc.-stipendiat har dette forskningsfokuset. Dette er i mindre grad tatt ut i 

undervisningen vår.  

 

Fakultetet har også en tverrfaglig forskningsvirksomhet innenfor området ”Musikalsk 

kommunikasjon, samspill og relasjonskompetanse”, med to ansatte med doktorgrad innenfor 



 
 

 

 

 

emnene der vi ikke har eget studieprogram, Forskningsmaterialet har vakt interesse ved andre 

institusjoner og blir undervist ved flere anerkjente universiteter og høyskoler. 

 

4. Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og innenfor programnivå kan 

bidra til bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?  
 

De siste to årene har fakultetet arrangert seminarer og forskningsdager hvor primært ansatte, men 

også studenter har presentert sine forskningsprosjekter. Vi har erfart at nysgjerrigheten og 

interessen for forskning i studentmassen har økt som følge av dette. Gjennom tildeling av FoU-

tid og konkret, jevnlig tilrettelegging av presentasjon av pågående FoU-prosjekter har vi fått en 

bevisstgjøring blant de ansatte. Våre to forskningsplatteforer KIK, kunst i kontekst og Popular 

music reseach unit bidrar sterkt til dette.  

 

Institutt for rytmisk musikk omstrukturerer den forskningsbaserte aktiviteten inn i fem områder 

som speiler aktiviteten på instituttet; utøving, management, musikkteknologi, 

populærmusikkteknologi og verdensmusikk. Disse fem områdene vil også fungere som 

forskningsgrupper. Disse gruppene er samlet under en ”paraply”; Popular music reseach unit. 

Denne forskningsenheten ledes av koordinatoren for fakultetets Ph. D spesialisering innen 

rytmisk musikk og et råd bestående av representanter for hver av forskningsgruppene. Hver 

forskningsgruppe vil knytte til seg professorer, 1. kompetente, andre ansatte, stipendiater og 

masterstudenter. En vil også kunne spore disse områdene helt ned på bachelornivå, der 

bachelorstudenter kan velge mellom ulike fordypninger, som igjen speiler forskningsgruppene. 

Disse fordypningene vil også danne grunnlaget for bacheloroppgavene. 

 

Institutt for visuelle og sceniske fag og Institutt for klassisk musikk/musikkpedagogikk har gått 

sammen om forskningsplattformen Kunst i Kontekst, KIK. Her blir de ansatte knyttet til 

forskningsgrupper innenfor følgende tre felter: 

 

1. Kunst og sosiale relasjoner 

Denne gruppen skal forske på hvorledes forskjellige grupper i samfunnet kan inndras i 

udøvende kunstneriske kontekster, samt hvilken betydning slike relasjoner har i en pedagogisk 

sammenheng. 

       2. Kunst og demokratisk offentlighet 

Denne gruppen skal forske på kunstens rolle i offentligheten som samfunnsmessig kontekst. 

      3. Kunst og musikalsk kommunikasjon 

Denne gruppen skal forske på musikk i en kunstfaglig og utøvende kontekst, med fokus på 

hvordan meninger, følelser og stemninger kommuniseres, samt hvilke påvirkninger dette har 

på de som lytter. 

 

I disse gruppene er det også naturlig å innlemme masterstudentene, samt de bachelorstudentene 

som kan dra nytte av et slikt forskningsfellesskap. Dette vil skape en enda tettere sammenheng 

mellom undervisning og forskning. 

 

 

5. Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

Ved opprettelsen av forskningsplattformene «Kunst i kontekst" og Popular music reseach unit 

har det vært arbeidet med tiltak over tid, og dette vil nå bli satt ut i praksis ved opprettelsen av 

nevnte forskningsgrupper 

 



 
 

 

 

 

6.  I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

De fleste av våre utlysninger etterspør vi evne til å undervise innen et gitt fagområde/program 

samt egen forskning. Under Intervju og prøveforelesning etterspør vi kandidatenes evne til å se 

dette i sammenheng. Vi er opptatt av hvordan fagmiljøene kan vokse, ved å skaffe seg 

internasjonale partnere og eksterne midler, samt bringe prosjektene og kunnskapen inn i 

studieprogrammene. 

 

Når fakultetet søker etter nye ansatte, vil det være naturlig å veie søknadene opp mot 

forskningsgruppene og å etterstrebe at alle gruppene har den nødvendige kompetansen for å 

drive kunstnerisk forskning/ utviklingsarbeid og vanlig forskningsarbeid på et høyt nivå, I tillegg 

til å kunne transformere dette til god undervisning. 

 

7. Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen? 

 

Undervisning/utdanning uten forskning (dvs. ikke -forskningsbasert undervisning)vil gi mindre 

kvalitet på utdanningen, mens forskningsbasert undervisning vil høyne kvaliteten på 

utdanningen.  I forskningsbasert undervisning bør en undervise optimalt i forhold til ny 

forskning på området og undervisningen i seg selv bør har elementer av utviklingsarbeid og 

forskning. En vekselvirkning mellom utdanning og forskning – altså forskningsbasert 

undervisning – legger til rette for en mer levende og engasjerende undervisning som er «ny» og 

aktuell. 

 

 Vi tenker oss følgende alternativer:  

1. Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert 

2. Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte 

3. Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold 

4. Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser 

Med unntak av punkt 4, representerer punktene 1-3, forstått på rett måte, et ideal for høyere 

undervisning og utdanning. 

Punkt 1 

En lærersentrert undervisning må likevel engasjere studentene til delaktighet i undervisningen.. 

Hvis studentene er passive under en aktiv lærer, er det ikke forskningsbasert undervisning – altså 

ikke særlig egnet til engasjerende delaktighet fra studentenes side. 

Punkt 2 

Dette er selvsagt avhengig av fagområde – noen områder egner seg bedre til å fokusere på 

forskningsprosesser enn andre. Utøvende fag/undervisning (sang og spill) er tradisjonelt ikke 

regnet blant de tunge forskningsbaserte områdene, men forskningsbasert innsikt kan likevel 

knyttes opp mot praktisk musisering, hvilket er å anse som ønskelig. 

Punkt 3 

Dette er god forskningsbasert undervisning 

Punkt 4 

Vi anser metoden som god der, denne vil være naturlig. 



NOTAT 
 

Til: Studieutvalget v/Anne Marie Sundberg  

Fra. Fakultet for samfunnsvitenskap 
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Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning 
Med utgangspunkt i Universitets- og høgskolerådets rapport «Utdanning + FoU = Sant» (juli 2010) 

skisserte man med utgangspunkt i Healy, M., Jenkins, A. (2009) Developing undergraduate research 

and enquiry fire former for forskningsbasert undervisning som til sammen skaper en god balanse 

mellom forskningens innhold, resultater, forskningsprosess og metode: 

 Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert 

 Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte 

 Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold 

 Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser 

 

Det oppsummeres i UHR-rapportens kapittel 7:  

Studenter kan involveres i FoU hovedsakelig på fire måter som sammen sikrer et godt samspill mellom 

utdanning og FoU:  

 Gjennom å lære om aktuell forskning og utvikling i faget  

 Ved å utvikle kunnskaper og ferdigheter i forsknings- og utviklingsmetoder og ferdigheter  

 Ved selv å forske eller utføre forskningsliknende oppgaver  

 Ved å involveres i diskusjoner omkring forskning og utviklingsarbeid. 

 

Universitetsdirektøren ber fakultetene gjennomføre kartleggingen med utgangspunkt i de fire formene 

for forskningsbasert undervisning som er gjengitt ovenfor. Fakultetene bes melde tilbake på følgende 

spørsmål: 

 

 Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas 

denne sammenhengen? 

Så lenge emner og programmer utformes og utvikles av forskningsaktive vitenskapelig ansatte, er 

koblingen mellom utdanning og forskning langt på vei sikret. At ansatte er forskningskompetente 

og -aktive, er trolig noe av det viktigste for å sikre sammenheng mellom utdanning og forskning.  

 

En del undervisningsemner i bachelorprogrammene ved fakultetet er på generelt innføringsnivå og 

sånn svakere knyttet til forskning, innholdet i emnene er likevel i stor grad definert ut fra 

forskningsinteressene til de ansatte. Studentene på bachelornivå har minst 10 studiepoeng i 

samfunnsvitenskapelig metode. Bacheloroppgaven er et selvstendig, teoretisk arbeid. Oppgaven 

baserer seg ofte på sekundærdata, men enkelte oppgaver innebærer også innsamling av 

primærdata. Oppgaven gis veiledning. På bachelorprogrammet i utviklingsstudier har studentene i 

tillegg feltarbeid. 

 

De ansatte er, med få unntak, forskningsaktive og bruker sin forskning direkte i undervisning, 

spesielt på våre masterprogram. På masternivå skal emnene trene studentene i å lese, forstå og 

formidle empirisk forskning ofte lagt opp som diskusjon/drøfting mellom studenter og faglærere. 

På masternivå gis det et metodeemne som bygger på metodekunnskap fra bachelornivå, og som 

går nærmere inn i kvantitativ og kvalitativ analyse, samt undersøkelsesdesign. I tillegg har man 

ved et av masterprogrammene opprettet et nytt emne som skal trene studentene i å lese, forstå og 

formidle empirisk forskning, dette som en forløper til masteroppgaven. Masteroppgaven kobles 

stadig sterkere til instituttenes forskningsgrupper. Ved et masterprogram skjer det jevnlig 



publisering basert på masteroppgaver, slike publiseringer er i all hovedsak samarbeid mellom 

studenter og ansatte. 
 

Sammenheng mellom utdanning og forskning er god på Fakultet for samfunnsvitenskap. 

Forskningsgruppene og sentrene fakultetets ansatte er med i er viktige strukturer, og det arbeides 

kontinuerlig for å legge til rette for sammenheng mellom forskning og undervisning. 

 

 Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så fall 

hvilke? 

- 

 

 Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

Institutt for informasjonssystemer deltar i  

o Senter for integrert krisehåndtering (CIEM), tverrfakultær forskningsgruppe 

o Senter for eHelse og omsorgsteknologi, tverrfakultær forskningsgruppe 

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging deltar i 

o Disasters and emergency management, forskningsgruppe 

o Gender, culture and mobility, forskningsgruppe 

Institutt for sosilogi og sosialt arbeid deltar i 

o Antrozoologi , tverrfakultær gruppe 

 

 Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra til 

bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?  

Som påpekt under første punkt er det viktig at forskningsaktive og forskningskompetente 

vitenskapelig ansatte utvikler emner og programmer. Organisering i forskningsgrupper kan også 

synliggjøre sammenhenger, eller mangel på disse.  Tiltak som dette kan sikre sammenheng 

mellom forskning og undervisning på program og instituttnivå. På både institusjons-, fakultets- og 

instituttnivå må det legges til rette for at det blir en god balanse mellom forskningstid og 

undervisningsbyrde, og at det er muligheter for fleksibilitet i de perioder der det er behov for det. 

Rekruttering av personer som er både forsknings- og undervisningskompetente er viktig.  

 

 Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap ligger ansvaret for utviklingen av undervisningsprogrammene 

hos forskningsaktive og forskningskompetente vitenskapelig ansatte. Instituttene har de siste 

årene, ved omprioriteringer, fått tilført midler fra fakultetet som er ment å brukes strategisk for å 

øke forskningsaktiviteten. Dette har økt instituttenes mulighet til fleksibilitet når det kommer til 

tildeling av forskningstid. I den senere tid har det vært fokus på forskningsgrupper, og oversikten 

over fakultetets forskningsgrupper viser at koblingen forskning og undervisning er god.   

 

 I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

Fakultet for samfunnsvitenskap prioriterer å rekruttere forskningsaktive personer, og søker så langt 

det er mulig å ansette medarbeidere med forskningsinteresser innenfor de felt vi har undervisning.  
 

 

 Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i både 

utdanningen og forskningen?  

Gitt at vi allerede har relativt god integrasjon mellom forskning og undervisning vil vårt fokus 

fremover ligge på å involvere studenter i større grad i eksternt finansiert virksomhet og legge 

bedre til rette for publisering basert på studentoppgaver. 
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Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning 

Redegjørelse fra Fakultet for teknologi og realfag  

 

Universitetsdirektøren har bedt fakultetene kartlegge sammenhengen mellom utdanning og 

forskning på sine fagområder. Saken ble behandlet i fakultetets ledergruppemøte på Island i 

juni 2015. Redgjørelsen fra ledergruppa følger under. 

 

Hvilke fagområder har god sammenheng mellom utdanning og forskning? Hvordan ivaretas 

denne sammenhengen? 

På Naturvitenskap er det god sammenheng mellom utdanning og forskning. 

Studentene blir trukket inn og bruker de samme metoder i sine studier som de 

metoder som brukes i forskning. Det gjøres noe enklere i utdanningen, men i 

prinsippet er det samme metoder og utstyr. Feltarbeid og utprøving er en stor del av 

studiene. 

På Ingeniørvitenskap undervises med oppdaterte metoder og med oppdatert utstyr 

og programvare.  Det undervises av forskere. Studentene har tilgang til gode 

forskningsfasiliteter og forskere, men deltakelse er mest omfattende av 

masterstudenter. Dette gjelder både for fonybar energi, mekatronikk og bygg. På 

bygg er en del bachelor studenter med og det publiseres på grunnlag av 

bacheloroppgaver. 

På IKT deltar/bidrar studentene til forskning mest på master.  På multimedia går det 

mer på e-læring, og ikke så mye forskning. Se nedenfor om e-læring. På elektronikk 

gjelder det samme som for multimedia. 

 

På matematikk blir det undervist av aktive forskere og studentene deltar i forskning 

også på bachelor og i praksis på lærerutdanning. 

 

Annet 



 
 

 

 

 

Fakultetet har satt av 750.000 til prosjekter der studentene utfører jobben under 

veiledning av en forsker. Studentene kan søke om opp til 25000 for prosjekter initiert av 

en forsker. Fakultetet kan også gi studenter støtte til reise og konferansedeltakelse for å 

oppdatere deres kompetanse. 

Strategi og tiltaksplaner for fakultetet nevner uttrykkelig studentenes deltakelse i 

forskning – slik har det stått i mange år i disse planene, så dette har vært i fokus lenge. 

Såkalt integrert master – ph.d – slike ansettelser har fakultetet prøvd ut en del ganger. 

 

Har fakultetet studieprogram på fagområder der man ikke også driver forskning? I så 

fall hvilke? 

På naturvitenskap er det forskning innen alle fag, og alle studieprogram har forskning. 

 

Ingvit: 

På ingeniørvitenskap er alle ansatte med i forskningsgrupper og driver forskning. Det er 

noen utfordringer på noen av gruppene. Går litt sent å involvere en del nye ansatte. Det 

er en tverrfaglig gruppe innen bygg og fornybar som har litt utfordringer. 

 

På IKT er det ikke direkte forskning innen nettverksdrift, elektronikk og multimedia. 

Men det er noe involvering i e-helse fra elektronikk, samt utvikling innen eLearning fra 

multimedia. 

 

På matematikk er det forskning innen alle studier og fagområder 

 

Konklusjon for fakultetet - det finnes noen fagområder på Tekreal der det ikke er 

forskning men de aller fleste studieprogram har forskning knyttet til studiene. 

 

Har fakultetet forskningsvirksomhet på fagområder der man ikke også tilbyr 

studieprogram? I så fall hvilke? 

Fakultetet har studieprogram innen alle områder der det er forskningsvirksomhet. 

 

Hvilke konkrete tiltak på institusjons-, fakultets-, institutt- og programnivå kan bidra 

til bedre sammenheng mellom utdanning og forskning?  

Se nedenfor 

 

Er noen av disse tiltakene allerede tatt i bruk? I så fall hvilke? 

Alle er tatt i bruk. 

 

I hvilken grad bruker fakultetet rekruttering for å fremme sammenhengen mellom 

utdanning og forskning? 

Vi ansetter med hovedfokus på at de skal være gode på undervisning, men må også som 

grunnlag (etter SU) ha en kompetanseprofil for å være aktive forskere. Alle ansettelser 

baserer seg på prøveforelesninger. Det blir undersøkt om de er motivert for 

undervisning. Det har vært omrokkeringer etter prøveforelesning og intervju, der de 



 
 

 

 

 

beste forskere er rangert under en god underviser - som selvsagt har god 

forskerbakgrunn også. 

 

Hvordan kan bedre sammenheng mellom utdanning og forskning fremme kvaliteten i 

både utdanningen og forskningen? 

Det har positiv effekt på senere rekruttering at en har trukket studenter inn i 

forskningen. Studentene er fremtidige forskere. 

 

Andre tiltak som ledergruppa ønsker å fremme/følge opp: 

- Ledergruppa vil fra neste år opprette et lite fond der studentene kan ha initiativet til 

å utvikle en forskningside og søke inntil 50000 og så få en veileder.   Kan også være 

aktuelt å prioritere tverrfaglighet. Tverrfaglighet i forskningsbasert undervisning. 

- Vi har bacheloroppgaver i alle studieprogram og i tillegg har vi prosjekter der 

studenter involveres. 

- I masterstudiene kan folk ta 60 prosent eller de kan gjøre 60 poeng sammen med 

industrien (krever minst C) eller 60 studiepoeng sammen med en professor (krever 

minst B). 

- Involveres studenter i konferanser?  Studenter har vært involvert i workshop. 

- Mandagsseminarer i matematikk kan omfatte studenter som presenteres sine 

oppgaver. 

- Innen IKT har man plukket ut de beste studenter fra bachelor og involvert dem i 

forskningsprosjekter? 

- Internasjonale forskningsmiljøer? Det skal etableres en felles forskningskonferanse 

for studenter sammen med universitet i Bremen.  

- Multimediestudenter skal samarbeide med studenter ved et universitet i California  

- Marint - alle studenter som tar masteroppgave er innen i internasjonale prosjekter. 

- Trekke næringslivet inn på universitetet. Ekstra curriculum. 

- Hva med utviklingsbasert undervisning? Har UiA for mye fokus på forskningsbasert 

undervisning og for lite på utviklingsbasert undervisning? I hvilken grad støttes 

dosentkarrieren? 
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Saksunderlag 

1. Bakgrunn 

Stipendiater og postdoktorer utgjør en stor og viktig ressurs både for det enkelte fagmiljø og for UiA totalt. 

Tilgang til stipendiatstillinger har en avgjørende innflytelse ikke bare på muligheten for enkeltforskere og 

forskergrupper til å utvikle seg og vokse, men på vitaliteten og levedyktigheten i fagmiljøene og ikke minst 

på innretningen av forskningen. Hva som skal ligge til grunn for fordeling av stillingene er følgelig et 

sentralt og nesten årlig gjentagende spørsmål. 

Universitetsstyret skal hvert tredje år vedta fordelingsprinsipper av KD-finansierte rekrutteringsstillinger. 

Sist gang universitetsstyret gjorde dette var i 2012, og fattet da følgende vedtak i sak 118/12 (17.10.2012): 

Vedtak: 
1. Universitetsstyret vedtar at 37 av til sammen 49 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles til 

fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor- og førsteamanuensisstillinger. Fakultetene bes å 
vektlegge strategiske prioriteringer ved fordeling av stillingene på fagområder/forskningstematikk. 

2. Universitetsstyret vedtar at de 6 stipendiatstillingene i statsbudsjettet øremerket MNT-fag tildeles 
Fakultet for teknologi og realfag, og at de resterende 6 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles av 
universitetsstyret. 

3. Universitetsstyret vedtar at refordeling av stipendiatstillinger skjer løpende når finansieringsperioden går 
ut fra og med 1.1.2013. 

4. Universitetsstyret vedtar at fordelingsprinsipper vurderes hvert tredje år eller når det skjer uforutsette 
endringer av antall stipendiatstillinger. 

 

Fakultetene har også i flere sammenhenger gitt uttrykk for at de ønsker å drøfte prinsippene for fordeling av 

rekrutteringsstillinger til fakultetene. Mulighet til langsiktig planlegging etterspørres. Saken kommer derfor 

opp i universitetets forskningsutvalg med en invitasjon til å diskutere prinsippene og samtidig komme med 

en anbefaling overfor universitetsstyret. 

 

2. Dagens status - Oversikt pr. 1.8.2015 over UiAs rekrutteringsstillinger 

Rekrutteringsstillinger omfatter både stipendiater og post doc’er. UiA har til sammen 90 stillinger fordelt 

over statsbudsjettet. 

Alle stipendiatstillingene er fordelt av styret. Noen stipendiatstillinger er øremerket over statsbudsjett til 

MNT-fagene og profesjonsfagene. Stillinger øremerket til MNT-fagene har i sin helhet blitt lagt til Fakultet 

for Teknologi og Realfag, mens stillinger øremerket til profesjonsfagene har blitt fordelt fra styret til flere 

fakulteter. Kolonnene som omhandler 2014 og 2015 har fakultetene og Avdeling for lærerutdanning vært 

invitert til å komme med innspill. Dette har vært førende for styrets vedtak. 
 
 
Stipendiater 
 Fordeling 

etter 
veilednings-

kapasitet 
(UiA styret), 

2012 

MNT-fag 
(2009) og 
3. Tertial 

2014 
(øremerket i 

statsbudsjett 
2014) 

Strategisk 
profesjons-

forskning 
(UiA styret), 

2012 

Strategisk 
fremtidsrettet 
læringsformer 

(UiA styret), 
2012 

Profesjonsfag 
3. tert. 2014 
(øremerket i 

statsbudsjett 
2014) 

Nye fra 2015 
 

1MNT og 
3 prof. Fag * 
(øremerket i 

statsbudsjett 
2015) 

Nye fra 3. tert. 
2015 

( 
UiA styret 

02/15) 
 

∑ 

Handelshøyskolen 5      4 9 

Helse- og idrett 4  1  2 1 3 11 

Humaniora og 
pedagogikk 

10  1 1 2 2 4 20 

Kunstfag 3      2 5 

Samfunnsvitenskap 5  1 1 1  2 10 

Teknologi og 
realfag 

10 6 + 6  1 2 1 5 31 

Til sammen 37 12 3 3 7 4 20 86 

 
Post doc 
 Fordelt av styret, 

2009 

Handelshøyskolen 0,5 

Helse- og idrett 1 

 Humaniora og 
pedagogikk 

1 



 3 

Kunstfag 0 

Samfunnsvitenskap 0,5 

Teknologi og realfag 1 

Til sammen 4 

 

UiAs uteksaminerte ph.d.-kandidater 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4 2 3 9 7 11 18 18 27 
 

UiA har som mål ut å uteksaminere 30 kandidater årlig i løpet av 2015.  

Det vises for øvrig til vedlegg 1 med hensyn til hvilke miljøer som har uteksaminert kandidater. 

 

3. Hensyn som må ivaretas: 

I forvaltningen av UiAs rekrutteringsstillinger, må vi ivareta flere hensyn, bl.a.: 

 Breddeansvar, herunder sikre fakultetenes behov og strategisk handlingsrom 

 Strategisk satsing på institusjonsnivå og internasjonal kvalitet  

 Samfunnets kompetansebehov 

 

4. Hvordan fordele? 

Slik forskningsdirektøren ser det, kan en fordeling fra styret til fakultetene skje etter to hovedkomponenter: 

a) fordeling etter fastsatte indikatorer, dvs en nøkkelfordelt tildeling 

b) fordeling etter strategiske vurderinger 
 
 

4a. Fordeling etter fordelingsnøkkel: 

Breddeansvar – mulige parametre: 

 rekrutteringsgrunnlag (masterkandidater og søkere til stipendiatstillinger)  

 veiledningskapasitet og forskningsaktivitet, dvs etter antall årsverk førsteamanuenser og professorer. 

 faglig aktivitet i både utdanning og forskning (alle vitenskapelige ansatte) 

 Samfunnets etterspørsel (hvordan kan vi tallfeste det?) 

 

Hvordan bør vi innrette og dimensjonere forskerutdanningen? Er det riktig å dimensjonere 

forskerutdanningen i forhold til mastergradsproduksjonen vår, eller er det riktigere å dimensjonere den ut fra 

samfunnets etterspørsel etter forskning og forskningsbasert utdanning? Eller er det mer relevant å ta 

utgangspunkt i UiAs forskningsaktivitet og veiledningskapasitet? I så fall kunne man bruke ansatte i 

forskningsstillinger (dvs. årsverk professor og førsteamanuensis) som mål. 

 

Hvis man ønsker å se undervisnings- og forskningsaktivitet i sammenheng, kan man alternativt ta 

utgangspunkt i fordeling av alle vitenskapelige stillinger ved fakultetene. 

 

Det har fra noen fakulteter vært et ønske å få inn en resultatbasert komponent i stipendiatfordelingen. F.eks. 

ved å premiere sterke fagmiljøer som har vist at de lykkes i forskerutdanningen i form av høy produktivitet, 

lite frafall og god gjennomstrømning. Mest sannsynlig vil dette gi positiv uttelling for fakulteter som 

allerede har sterke forskerutdanningstradisjoner og fakulteter med mange eksternfinansierte stipendiater. 

Det har også vært foreslått å se på andre resultat-komponenter knyttet til forskningskvalitet, siden sterke 

forskningsmiljøer ofte viser gode resultater også i forskerutdanning. Vitenskapelig publisering eller ekstern 

finansiering vil være mulige parametere. Sistnevnte er imidlertid ikke uproblematisk å benytte ettersom 

tilgangen på slik finansiering varierer mellom fagområdene. 

 

 

Mulige insentivkomponenter knyttet til forskningskvalitet: 

 resultater i forskerutdanning ift kandidatproduksjon (f. eks de tre siste år)  

 resultater i forskerutdanning ift gjennomføring på normert tid (f.eks 3,5 år.)  
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 resultater i forskning (publisering) 

 resultater i forskning (eksternfinansiering, NFR/EU) 

 

 

4b. Fordeling etter strategiske vurderinger:  

 Strategiske områder («toppforskningsområder») vedtatt av styret.  

 Oppbygging av nye fagområder. 

 Oppfølging av nasjonale fagevalueringer 

 I forhold til SFF’er, SFI’er, SFU’er, NFR finansierte forskerskoler, m.fl. 

 

5. Forholdet mellom fordelingsnøkkel og strategiske tildelinger: 

Hvor stor andel av UiAs sentrale stillingsressurser bør tildeles til fakultetene etter en fastsatt 

fordelingsnøkkel og hvor mye bør brukes til strategiske satsinger? Det bør være et forhold mellom 

stipendiatstillinger tildelt etter fordelingsnøkkel og stipendiatstillinger fordelt gjennom strategiske 

vurderinger. Hele universitetet er tjent med en forutsigbar modell. Utlysning er gjerne en langsiktig prosess.  

Forskningsdirektøren mener at en større andel av stillinger bør fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel. 

Dette er for å sikre fakultetenes rekrutterings- og erstatningsbehov, og gir fakultetene et strategisk 

handlingsrom. Forskningsdirektøren foreslår at 3/4 av stipendiatstillingene fordeles etter en fastsatt 

fordelingsnøkkel og at ¼ kan benyttes strategisk etter styrets behov. Her inviteres forskningsutvalget til å 

komme med synspunkter. 

 

Forskningsutvalget inviteres til å diskutere prinsipper for fordeling av stipendiatstillinger. Det er ønskelig å 

gi styret en god oversikt over argumenter for eller imot de foreslåtte fordelingsmåter, og momenter fra 

diskusjonen formidles videre til styret. Saken skal opp i universitetsstyret på septembermøtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Momenter fra diskusjonen tas videre i universitetsstyret. 
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Vedlegg 1: 
 HumPed Kunst SV-fak Handels-

høyskolen 
Helse- og 
idrett 

Teknologi  
og realfag 
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2006 2 1        1     4 

2007  1        1     2 

2008  1        2     3 

2009 2 3      1  2 1    9 

2010  1        3 3    7 

2011   2  12   2  1 5    11 

2012 2 23 2    2 2  2 6    18 

2013 1 1 2  2 1 3 2  2 3  1  18 

2014  2 6  3 1 3 4 1 1 4   2 27 

2015                

 7 12 12 0 6 2 8 11 1 15 22 0 1 2 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 IKT inkl mobile kommunikasjonssystemer 
2 Dr. Philos, NB Ikke Rytmisk, men musikkvitenskap. 
3 Dr. Philos 



 

Arkivsak.:  15/02758 
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Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 

 

Arbeidsgruppe for gjennomgang av policy for åpen tilgang ved UiA (OA 

 

Forslag til vedtak: 

Universitets forskningsutvalg vedtar mandat og sammensetning til arbeidsgruppe for 

gjennomgang av policy for åpen tilgang (OA) i tråd med saksframlegget og eventuelle 

endringsforslag som framkom i møtet. 

 

 

 

Simone Katharina Heinz 

 

Hva saken gjelder 

Universitetets Forskningsutvalg vedtok i sak 34/15 følgende: Universitetets forskningsutvalg 

ber om at forskningsdirektøren forbereder en sak til neste møte med forslag til sammensetning 

og mandat for et utvalg som skal utarbeide reviderte retningslinjer for støtte til publisering 

med åpen tilgang (OA). 
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Saksunderlag: 

Nåværende policy ved UiA ble utformet i 2007/2008. Siden den gang er arbeidet med vårt åpne 

arkiv AURA vel etablert. Andelen publikasjoner med åpen tilgang som publiseres av 

vitenskapelige tilsatte er økende. Nasjonalt er det etablert en ny ordning med kostnadsdeling 

mellom Forskningsrådet og de enkelte institusjonene (STIM-OA). 

 

Våre nåværende retningslinjer for støtte til publisering i tidsskrifter med åpen publisering har 

vært gjenstand for flere mindre endringer siden de ble vedtatt og det er nå behov for en grundig 

gjennomgang. I møte i Universitetets forskningsutvalg juni 2015 ble retningslinjene diskutert, 

spesielt med bakgrunn i at nåværende ordning ikke støtter publisering i hybride tidsskrifter. 

Hybride tidsskrifter er tidsskrifter som i utgangspunkt krever abonnement, men der enkelte 

artikler gjøres åpent tilgjengelig når forfatterens arbeidsgiver betaler en publiseringsavgift. 

Nåværende ordningen støtter heller ikke publisering av vitenskapelige monografier med åpen 

tilgang.  

 

 

Kommentarer fra utvalget: 

 

- Det ble spurt om man bør skille mellom nivå 1 og nivå 2 og f.eks. gi støtte til publiseringer 

kun på nivå 2 for å stimulere til det. Noen mente derimot at det finnes anerkjente internasjonale 

tidsskrifter som ikke er nivå 2 og at det dermed blir for snevert å bare gi støtte for nivå 2. Støtte 

bør heller være basert på en faglig vurdering enn å skille mellom nivåer.  

 

- Det er store forskjeller mellom fagmiljøene for hva som regnes som viktige publiseringer.  

 

- Det var enighet om at det nedsettes et utvalg som kan utarbeide reviderte retningslinjer som 

tar høyde for både hybride tidsskrifter og monografier. Det bør også vurderes om det skal settes 

en grense for hvor mange ganger samme person kan få støtte i løpet av et år. Det ble presisert 

at retningslinjene må være enkle å håndtere.  

 

- Det ble også nevnt at det bør vurderes om ordningen skal administreres av 

fellesadministrasjonen eller på fakultetene siden det er så store forskjeller fra fagmiljø til 

fagmiljø.  

 

- Forskningsdirektøren legger fram ny sak for Universitetets forskningsutvalg med forslag til 

sammensetning og mandat for utvalget. 

 

Etter diskusjon i utvalget ble vedtak følgende: Universitetets forskningsutvalg ber om at 

forskningsdirektøren forbereder en sak til neste møte med forslag til sammensetning og mandat 

for et utvalg som skal utarbeide reviderte retningslinjer for støtte til publisering med åpen 

tilgang (OA). 

 

 

Mandat til arbeidsgruppen: 

Arbeidet i gruppen skal munne ut i et kortfattet dokument med klare anbefalinger angående 

nødvendige endringer i nåværende retningslinjer. Anbefalingene skal ta hensyn til endringene 

som har skjedd innen vitenskapelig kommunikasjon det seneste tiåret. Publiseringsmønstre i 

ulike disipliner skal vektlegges. Bakgrunn for arbeidet skal være tidligere saksdokumenter og 

vedtak i Universitetets Forskningsutvalg. 

 

Arbeidsgruppens forslag skal seinest behandles i Universitetets forskningsvalg 10. desember. 
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Sammensetning: 

 

Arbeidsgruppens medlemmer: 

 

- Dekan Stephen Seiler, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, leder 

- Professor Helje Kringlebotn Sødal, Fakultet for humaniora og pedagogikk 

- Førsteamanuensis Vivian Kjelland , Fakultet for teknologi og realfag 

- Professor Trond Randøy,  Handelshøyskolen,  

- Bibliotekdirektør Jesper Christian Mørch 

Sekretær: Universitetsbibliotekar Arthur N. Olsen, Universitetsbiblioteket 
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Saksunderlag 

Skriv inn saksunderlaget her 

 

 

 

 

Vedlegg:  
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34/15 Støtte til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang (OA) - støtte til 
åpen bokpublisering/hybride tidsskrifter 
Arkivsak-dok. 15/02758-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler  Arthur N. Olsen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 11.06.2015 34/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Utformes i møtet. 
 
 

Simone Katharina Heinz 
 
Hva saken gjelder 
Universitetsbiblioteket administrerer en ordning for støtte til publisering i tidsskrifter med åpen 
tilgang (OA). Nåværende ordning støtter ikke publisering i hybride tidsskrifter. Hybride 
tidsskrifter er tidsskrifter som i utgangspunkt krever abonnement, men der enkelte artikler gjøres 
åpent tilgjengelig når forfatteren er villig til å betale for det. Ordningen støtter heller ikke 
publisering av vitenskapelige monografier med åpen tilgang. Utvalg inviteres å drøfte hvorvidt 
nåværende retningslinjer skal utvides. 
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Saksunderlag 
Universitetsbiblioteket administrerer en ordning for støtte til publisering i tidsskrifter med åpen 
tilgang (OA). I 2014 ble det gitt støtte til 62 artikler, et noe lavere tall enn i 2013 hvor antallet 
var 80. Fordeling på forlag og fakulteter viser en relativ stor grad av kontinuitet. 
 
Tabell 1 Publiseringsstøtte 2014  
 

Forlag Antall artikler Kostnad Pr. 
Artikkel 

Hindawi 51 kr 245 294 kr 4 810 
BMC 5 kr 79 855 kr 15 971 
Co-Action 3 kr 40 840 kr 13 613 
Plos 1 kr 10 583 kr 10 583 
Sage 1 kr 765 kr 765 
Springer 1 kr 3 098 kr 3 098 
Totalt 62 kr 380 434 kr 6 136 

 
 
Tabell 2 Støtte fordelt på fakulteter 
 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 9 
Fakultet for humaniora og pedagogikk 0 
Fakultet for kunstfag 0 
Fakultet for teknologi og realfag 52 
Fakultet for samfunnsvitenskap 1 
Handelshøyskolen 0 

 
 
Nytt for 2014 er at Forskningsrådet har innført en støtteordning for publisering i tidsskrifter med 
åpen tilgang: 
 
Mål for programmet: 
Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er 
åpent tilgjengelig. Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette 
overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter institusjoners publiseringsfond eller lignende 
ved å dekke inntil 50% av institusjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige regnskapsår. 
Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet på fem år (2015 - 2019). (Fra Forskningsrådet 
vevsider: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/STIMOA/1254005280421) 
 
Kriteriene for støtte er i samsvar med våre lokale retningslinjer og UiA har levert en søknad med 
en detaljert liste over de 62 publikasjonene vi har bekostet i 2014 slik at vi bør få refundert ca. 
190.000 kr 
 
Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang / tidsskrifter med frivillig publiseringsavgift 
 
Det er ingen tvil om at ordningen med publiseringsstøtte har stimulert til en økning i 
vitenskapelig publisering ved UiA (Kilde: ISI/DBH 21 %). Andelen av våre publikasjoner som 
er publisert i åpne kanaler har økt til om lag 25 % når det gjelder engelsk språklige artikler i 
internasjonale tidsskrifter. Våre vedtatte retningslinjer og rådgiving har bidratt til at universitetet 
har hatt få problemer med publisering i tvilsomme tidsskrifter. 
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Tilbudet av åpne publiseringskanaler med høy kvalitet varierer sterkt mellom ulike disipliner. 
Det finnes gode åpne kanaler innen helsefag, naturfag og teknologi mens det i stor grad mangler 
slike kanaler innen samfunnsfag og humaniora. Foreløpig finnes det under 50 helt åpne 
tidsskrifter på nivå 2 (kilde DBH).  
 
Hybride tidsskrifter er tidsskrifter, som krever i utgangspunkt abonnement, men der enkelte 
artikler gjøres åpent tilgjengelig når forfatteren er villig til å betale for det. Både på nivå og nivå 
2 finnes det mange tidsskrifter som tilbyr frivillig Open Access mot betaling av en relativt høy 
publiseringsavgift på mellom 1.500 og 3.000 USD. Dette gjelder en rekke sentrale tidsskrifter 
innen fag som økonomi, informasjonssystemer, statsvitenskap, ernæring og sykepleie. 
 
Våre nåværende retningslinjer hjemler ikke støtte til publisering i hybride tidsskrifter men det 
bør kanskje vurderes? En slik støtte vil bidra til økt synlighet for våre forskere og bredere 
tilgang til noen av de beste vitenskapelige bidrag fra UiA. Av de norske universitetene er det i 
dag bare Universitetet i Bergen som støtter publisering i hybride tidsskrifter og deres foreløpige 
erfaringer er at 60% av midlene i publiseringsfondet går til OA i slike tidsskrifter.  
 
Innføring av støtte til publisering i hybride tidsskrifter vil medføre økte kostnader. Om 
ordningen bare skulle gjelde for nivå 2, så skisseres det følgende regnstykke: I 2014 ble det 
publisert 75 tidsskriftartikler på nivå 2 med minst en medforfatter fra UiA (Kilde: DBH). En del 
av disse artiklene er i tidsskrifter som ikke tilbyr hybrid publisering av ulike grunner. En bør 
også vurdere å kreve at korresponderende forfatter skal være fra UiA. Det estimeres at det er 
omtrent 20 artikler på nivå 2 som da ville være relevante for ordningen. Med en gjennomsnittlig 
publiseringsavgift for slike tidsskrifter på 2.000 USD vil dette gi årlige kostnader på 500.000 kr 
inklusiv MVA. Forsknings-rådets program STIM-OA gir ikke støtte for publiseringsavgifter i 
tidsskrifter med frivillig OA. Om ordningen også skulle omfatte nivå 1, ville det medføre 
adskillig høyre kostnader. 
 
Publisering av vitenskapelige monografier med åpen tilgang 
 
Innen de humanistiske fag er det en sterk tradisjon for publisering av vitenskapelige bidrag som 
monografier eller som del av antologier. I de siste år er det en voksende bevegelse for å utvide 
Open Access feltet til også å gjelde bøker. Det finnes en internasjonal oversikt over titler som er 
publisert anerkjente forlag som i dag inneholder nærmere 3.000 titler. Alle bøkene har vært 
gjenstand for tradisjonell fagfellevurdering før publikasjon. Se Directory of Open Access Books 
http://www.doabooks.org/doab. 
 
Ved Universitetet i Oslo er det vedtatt retningslinjer for støtte til publisering av Open Access-
bøker: 
http://www.ub.uio.no/publisere/forskere/publiseringsfond/retningslinjer-boker.html 
 
En utfordring med slik støtte er at kostnadene kan være høye. Noen eksempler: 
 
Palgrave    17.500 USD + MVA 
Springer   15.000 € + MVA 
De Gruyter   2.450 USD + MVA pr kapitel 
Universitetsforlaget  150.000 NOK 
 
En annen utfordring er om boken oppfyller de relativt strenge krav til vitenskapelig nivå som 
kreves for at den skal være tellende i vår rapportering til Kunnskapsdepartementet. 
 
Spørsmål til drøfting: 
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1. Bør våre nåværende retningslinjer for publisering i tidsskrifter med åpen tilgang 

revideres til å inkludere frivillige publiseringsavgifter i tidsskrifter på nivå 2 (evtl 
både nivå 1 og 2)? 

2. Er det ønskelig å utvide ordningen med publiseringsstøtte til omfatte 
vitenskapelige monografier med åpen tilgang? 

 
Utvalg inviteres til å drøfte spørsmålene ovenfor og eventuell videre framgangsmåte.  
 
 
 
 
Vedlegg:  
Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang - Universitetet i Agder.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Publisering i 
tidsskrifter med åpen  
  



3.6.2015 Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang - Universitetet i Agder

http://www.uia.no/bibliotek/forskning-og-publisering2/publisering-i-tidsskrifter-med-aapen-tilgang 1/2

Universitetet i Agder

Publisering i tidsskrifter med åpen tilgang

Dekning av kostnader ved publisering i tidsskrifter med åpen tilgang (Open
Access)

  

Ved UiA er det etablert en ordning med publiseringstøtte slik at det skal være mulig for vitenskapelig ansatte ved UiA

å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang som forlanger en publiseringsavgift (APC article processing charge) .

Følgende betingelser er knyttet til dekning av publiseringsavgifter:

Tidsskriftet skal gi fri tilgang for alle til alle artikler ved publiseringstidspunktet

Støtte skal kun gis for tidsskrifter som er godkjente publiseringskanaler i DBH

Støtte gis først når artikkelen er akseptert for publisering

Støtte gis ikke for tilleggsavgifter (farger, sider etc.) knyttet til publisering i tradisjonelle tidsskrifter

Støtte skal kun gis for artikler som deponeres i universitetets åpne arkiv AURA

Støtte gis kun for rene Open Access (OA) tidsskrifter, ikke til hybride tidsskrifter med frivillig  OA for den enkelte
artikkel (Open Choice etc.)

Minst en medforfatter må være tilsatt ved UiA

Fra 2014 er det kommet til et nytt krav, for at universitetet skal dekke publiseringsavgiften må tidsskriftet være

utgitt av et forlag som er medlem i den internasjonale foreningen for Open Access forlag,  Open Access Scholarly

Publishers Association, OASPA

Kostnadene knyttet til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang varierer mye, en vanlig publiseringsavgift er på ca.

10.000 kr. Enkelte tidsskrifter som har store kostnader til fagfellevurdering og redaksjonelt arbeid har avgifter på

ca. 20.000 kr. Maksimalt beløp som kan dekkes for en publikasjon er 25.000 kr. Vær oppmerksom på at det også

finnes solide vitenskapelige tidsskrifter hvor det er gratis å publisere.

Praktisk framgangsmåte

Det er ønskelig at forfattere sender melding om artikler som er innsendt for vurdering til OA-tidsskrifter med

angivelse av potensiell publiseringsavgift slik at UB kan budsjettere riktig

 Hvis artikkelen blir akseptert for publisering sendes bekreftelse fra tidsskriftet sammen med faktura til Arthur N.

Olsen (e-post: arthur.n.olsen@uia.no , cc: kirsti.larsen@uia.no tlf. 38 14 13 72) ved Universitetsbiblioteket, D2

Gimlemoen.

 Mer informasjon om åpen tilgang og universitetets åpne arkiv AURA:

Ansvarlig for siden: Administrator User <nospam@ez.no>

●
●
●
●
●
●

●
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DET SENTRALE FORSKNINGSUTVALGET 
 
 
SAK SFU 25/08: Open Access – fri adgang til vitenskapelig informasjon 

 

Møtedato:  30. april 2008 
Saksbehandler: Seniorrådgiver Ellen Frivold 
  
Bakgrunn 

Saken har sitt utgangspunkt i en drøftingssak (SAK SFU21/07) i det sentrale 
forskningsutvalget i mai møtet 2007. Rektor fikk fullmakt til å opprette et utvalg som skulle 
utrede spørsmålet nærmere ettersom det er av strategisk karakter. Utvalget ble oppnevnt i 
september med viserektor for forsknings og nyskapning som leder. Utvalgets innstilling ble 
lagt fram på møtet i det sentrale forskningsutvalgets møte den 30.januar 2008. Vedtaket i 
saken var som følger:  
 
SAK SFU 06/08: Open Access 

Enstemmig vedtak 
Det sentrale forskningsutvalget takker utvalget for rapporten. 

Rapporten sendes på høring til fakultetene.  

 

 
Saken ble sendt elektronisk til fakultetene og organisasjonene den 19. februar. 
Høringsinstansene ble spesielt bedt om å kommentere: 
 
…..utvalgets forslag til publiseringsstrategi, arkivets innhold, arkivets navn, arkivets  

struktur, kvalitetssikringstiltakene og behovet for stimuleringstiltak. 

 

Høringsfristen ble satt til 15.april. 
 
Da fristen gikk ut hadde forskningssekretariatet mottatt en høringsuttalelse: 
 
Fakultet for helse- og idrettsfag har diskutert denne rapporten i møte 7. april 2008 i 

Fakultetets Forskningsutvalg.  

Fakultetet støtter utvalget og de punktene som har kommet fram i rapporten, og vil 

understreke betydningen av at bibliotektjenesten får gode vilkår for å bygge opp et slikt arkiv, 

slik at det ikke vil føre til merarbeid for forskerne. Det bør heller ikke komme krav om at 

forskere kun må publisere i tidskrift som godtar parallellpubliseringer. 

 

 
Viserektor og forskningsdirektøren mener at saken er moden for oppfølging. Det er ikke 
kommet innvendinger mot å iverksette Open Access som del av vårt publiseringssystem, slik 
det er skissert i utvalgets innstilling. Det foreslås derfor at bibliotekdirektøren får fullmakt til 
å utarbeide budsjett og handlingsplan for implementering av systemet og sørge for at det 
foreligger en enkel og kortfattet veiledning til de som skal publisere gjennom systemet.  
Retningslinjene bør også foreligge på engelsk. 
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Forslag til vedtak: 

 
1. Forskningsdirektøren tilrår at Open Access som publiseringssystem tas i bruk ved 

Universitetet i Agder, i henhold til de anbefalinger som framkommer i innstillingen fra 

Utvalg for Open Access ved UiA. 

 
2. Bibliotekdirektøren bes om å utarbeide budsjett og handlingsplan for 

implementeringen av systemet og sørge for at det foreligger en enkel og kortfattet 

brukerveiledning, også på engelsk.  

 
3. Saken oversendes Universitetsstyret med tilråding om at Open Access publisering 

innarbeides i budsjettet for 2009. 

 

 

 
Alf Holmelid  
Forskningsdirektør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:   

Høringsuttalelse fra Fakultet for helse- og idrettsfag 
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 Forskningssekretariatet v/ Ellen Frivold 
  
  
 
  

Dato: 07. april 2008 
  
  
 
Saksbehandler: 
Eli Andås 
Eli.Andas@uia.no 

Besøksadresse: Gimlemoen 25 I, Kristiansand 
Direkte: 38 14 18 66 
Faks: 38 14 13 01 
 

 
 
 
 
 

 
Høringsuttalelse til rapport om "Open Access" 

__ 
Fakultet for helse- og idrettsfag har diskutert denne rapporten i møte 7. april 2008 i 
Fakultetets Forskningsutvalg.  

 
Fakultetet støtter utvalget og de punktene som har kommet fram i rapporten, og vil 
understreke betydningen av at bibliotektjenesten får gode vilkår for å bygge opp et slikt 
arkiv, slik at det ikke vil føre til merarbeid for forskerne. Det bør heller ikke komme krav 
om at forskere kun må publisere i tidskrift som godtar parallellpubliseringer. 
  

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Aud Findal Dahl Eli Andås 
Dekan Studiekonsulent 
  
Fakultet for helse- og idrettsfag  
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DET SENTRALE FORSKNINGSUTVALGET 
 
 
SAK SFU 06/08: Open Access publisering 
Møtedato:  30. januar  2008 
Saksbehandler: Per Kristian Egeberg 
 
Bakgrunn 
Det sentrale forskningsutvalget drøftet problemstillinger knyttet til Open Access i sitt møte 9. mai 
2007, og konkluderte som følger: 
 
SAK SFU 21/07 Drøftingssak: 
Open Access – ope arkiv ved Høgskolen i Agder 
Fleire av spørsmåla knytte til denne saka er av strategisk karakter. Rektor vil oppnemne ei gruppe 
til å utrede saka. 
 
Viserektor for forskning, formidling og nyskaping oppnevnte i september dette utvalget: 
Ellen K. Nyhus, Mikael Snaprud, Elise Seip Tønnesen, Stephen Seiler, Else-Margrethe Bredland og 
Arthur N. Olsen. 
 
Utvalget har vært ledet av viserektor, Arthur N. Olsen har vært utvalgets sekretær. Det har vært 
avviklet 3 møter i utvalget. 
 
Utvalgets forslag til arkivets navn og struktur, arkivets innhold, kvalitetssikring, støttefunksjoner, 
stimuleringstiltak ,utredning av budsjettmessige konsekvenser og publiseringsstrategi er gjengitt 
nedenfor i kursiv. Momenter fra debatten i utvalget er gjengitt i normal skrift. 
 
Forslag til vedtak: 
Det sentrale forskingsutvalget takker utvalget for rapporten. Rapporten sendes på høring til 
fakultetene. 
 
 

Per Kristian Egeberg 
 
 
 

Vedlegg  Rapport frå utvalget 	  
 



 
 
 
 

 Fra: Utvalg for Open Access ved UiA 
 
Til: Det sentrale forskningsutvalget ved UiA 
 
 
Kopi til:  
 
  

Dato: 10. januar 2008 
 
  
  

 
 

Open Access - fri tilgang til vitenskapelig informasjon 
 
 
 

Definisjoner av sentrale begreper i forbindelse med Open Access finnes til slutt i dette 
dokumentet. 
 
Det sentrale forskningsutvalget drøftet problemstillinger knyttet til Open Access i sitt møte 
9. mai 2007, og konkluderte som følger: 
 
SAK SFU 21/07 Drøftingssak: 
Open Access – ope arkiv ved Høgskolen i Agder 
Fleire av spørsmåla knytte til denne saka er av strategisk karakter. Rektor vil oppnemne ei 
gruppe til å utrede saka. 
 
Viserektor for forskning, formidling og nyskaping oppnevnte i september dette utvalget: 
Ellen K. Nyhus, Mikael Snaprud, Elise Seip Tønnesen, Stephen Seiler, Else-Margrethe 
Bredland og Arthur N. Olsen. 
 
Utvalget har vært ledet av viserektor, Arthur N. Olsen har vært utvalgets sekretær. Det har 
vært avviklet 3 møter i utvalget. 
 
Utvalgets forslag til arkivets navn og struktur, arkivets innhold, kvalitetssikring, 
støttefunksjoner, stimuleringstiltak ,utredning av budsjettmessige konsekvenser og 
publiseringsstrategi er gjengitt nedenfor i kursiv. Momenter fra debatten i utvalget er 
gjengitt i normal skrift. 

 
Bakgrunn 
 
De siste tiår har biblioteker verden over erfart en alarmerende utvikling når det gjelder 
prisen på vitenskapelige tidsskrifter. Tradisjonelt ble slike tidsskrift i stor grad publisert av 
vitenskapelige selskaper uten kommersielle motiver, slik at årlige abonnementskostnader 
for bibliotek var moderate.  
 

 
 



 
 
 
 

Etter den andre verdenskrigen har de kommersielle utgivere spilt en stadig sterkere rolle 
ved at de har tatt over utgiveransvar for mange tidsskrifter. Spesielt noen få store utgivere, 
som Elsevier, Kluwer og Wiley, har en dominerende rolle gjennom sitt eierskap av de 
viktigste tidsskriftene innen flere disipliner. Mange av disse har blitt meget dyre i innkjøp. 
Kostnadseksplosjonen for vitenskapelige tidsskrifter har hatt alvorlige konsekvenser for 
bibliotekenes muligheter til å bygge opp balanserte samlinger også når det gjelder bøker. 
Dette har særlig rammet forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap samt studenter. 
 

Bevegelsen for åpen tilgang til vitenskapelig informasjon 
 

De siste ti år har det gradvis skjedd en overgang til nye metoder og kanaler for publisering 
av faglig og vitenskapelig informasjon. Endringene har i hovedsak vært et resultat av 
framskritt når det gjelder elektronisk publisering og bruk av Internett som basisverktøy. 
Dette har gitt flere muligheter for publisering utenfor publiseringskanaler styrt av 
kommersielle utgivere. 
 
Fri og åpen publisering av forskningsresultater er viktig for forsknings- og 
undervisningsinstitusjoner i land med svak økonomi. Det er også viktig for forskere som 
ikke er knyttet til institusjoner med god økonomi. Fri tilgang til vitenskapelig informasjon 
burde også være en rett for allmennheten, som har finansiert forskningen gjennom 
skattesystemet. Selv om forskningsartikler primært er skrevet for andre forskere, vil de også 
kunne være av stor interesse for andre.  
 
Som et alternativ til den kommersielle sektor, blir det opprettet  elektroniske tidsskrifter av 
høy kvalitet som drives etter andre prinsipper når det gjelder driftsfinansiering og tilgang. 
Det dreier seg om såkalte Open Access tidsskrifter, der forfattere (eller deres arbeidsgiver) 
betaler en avgift for publisering og alle har tilgang til innholdet i tidsskriftet. De mest kjente 
tidsskriftene som er basert på denne publiseringsmodellen, utgis av organisasjonen Public 
Library of Science (PLoS). Deres første tidsskrift PLos Biology har allerede oppnådd stor 
faglig anerkjennelse, og det siteres like hyppig som Nature og Science.   
 
Tidsskriftforlagenes pris- og monopoliseringspolitikk har også ført til at forsknings-
institusjonene og de vitenskapelige selskap/akademier skaper sine egne publiserings-
løsninger for å gi allmennheten åpen tilgang til forskningsresultater. Mange universiteter og 
forskningsinstitusjoner har allerede opprettet institusjonelle og disiplinbaserte elektroniske 
arkiver med åpen tilgang for alle. De siste år er det utarbeidet standarder og IT-verktøy som 
gjør det enkelt å bygge opp slike arkiv. I Norge har de gamle universitetene allerede 
etablert åpne arkiver for vitenskapelige publikasjoner, avhandlinger og masteroppgaver: 
DUO ved Universitet i Oslo, BORA ved Universitet i Bergen, DIVA ved NTNU og MUNIN 
ved Universitet i Tromsø.  NORA er et felles nasjonalt søkesystem for publikasjoner i 
norske åpne arkiver hvor også UiA har vært deltaker. 
 
Spørsmålene UiA må ta stilling til er om også UiA skal etablere et åpent arkiv på linje med 
de andre universitetene i Norge, og hvilket omfang og hvilken struktur arkivet skal ha. I 
tillegg må UiA ta stilling til i hvilken grad universitetets ansatte skal pålegges å publisere i 
åpne publiseringskanaler. 
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Åpent arkiv ved UiA? 
 
For den enkelte forsker gir åpen publisering klare gevinster når det gjelder synlighet og 
akademisk gjennomslagskraft. Rent empirisk kan dette måles ut fra den enkelte artikkels 
siteringshyppighet. Undersøkelser har dokumentert en økt siteringshyppighet for sammen-
lignbare artikler som er åpent tilgjengelige i forhold til dem som er bare er tilgjengelige for 
abonnenter (Craig, Plume, McVeigh, Pringle, & Amin, 2007; Davis & Fromerth, 2007; 
Eysenbach, 2006). 
 
For institusjonen vil et åpent arkiv bidra til å synliggjøre aktivitet og resultater.  I tillegg vil 
arkivet være en del av et alternativt publiseringssystem som bidrar til å presse prisen på 
kommersielt drevne journaler ned. Åpne arkiver kan også være viktige i evalueringer og 
rangeringer av universiteter.  Et åpent arkiv tilbyr også en sikker og lansiktig plattform for 
bevaring av elektroniske dokumenter. Utvalget anbefaler derfor opprettelse av et åpent 
arkiv. 
 
 

Arkivets navn og struktur 
 
Utvalget foreslår å benytte navnet Agder University Research Archive (AURA), og å gi det 
en struktur basert på universitetets inndeling i fakulteter med underenheter. 
 
Erfaringer fra Universitetet i Bergen viser at over 90 % av brukerne av arkivet er engelsk-
talende, og at mer enn 80 % av disse søker i institusjonsarkivet via Google. Med engelsk-
talende brukere i flertall er det naturlig å ha et engelsk navn på arkivet. På engelsk er navnet 
på institusjonens bibliotek Agder University Library. Utvalget foreslår derfor Agder 
University Research Archive som navn. Det gir også en forkortelse som er lett å huske, 
AURA. Antall engelsktalende brukere tilsier også at det er naturlig at standard bruker-
grensesnitt er på engelsk. Et norsk grensesnitt bør imidlertid også være tilgjengelig. 
 
Når det gjelder struktur mener utvalget at man kan videreføre strukturen i Brage som er 
basert på fakulteter og underenheter. Internettadresse til det foreløpige åpne arkivet: 
http://brage.bibsys.no/hia/
 
 

Arkivets innhold 
 

Utvalget foreslår at arkivet kun skal inneholde tre typer arbeider: 
1. Arbeider som allerede er publisert gjennom publiseringskanaler som er definert 

som vitenskapelige i de nasjonale retningslinjene (ITAR) og der universitets navn 
og adresse er benyttet av minst en av forfatterne. 

2. Godkjente masteroppgaver fra studenter på universitetets egne masterprogrammer, 
og fra ansatte ved UiA som har avlagt eksamen på andre institusjoners 
masterprogrammer 
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3. Godkjente doktoravhandlinger fra studenter på UiAs egne 
forskerutdanningsprogrammer, og fra ansatte som har disputert på andre institu-
sjoners forskerutdanningsprogrammer 

 
Arkivets innhold skal være vitenskapelig, noe også navnet Agder University Research 
Archive signaliserer. Det kan derfor kun inneholde materiale som er kvalitetssikret. 
Samtidig er det urealistisk å bygge opp et eget apparat for kvalitetssikring på samme nivå 
som de vitenskapelige publiseringskanalene har. Når det gjelder masteroppgaver har 
utvalget vurdert om man burde innføre et karakterkrav til de oppgavene som skal kunne 
deponeres i arkivet, men konkluderte med at dette ikke er ønskelig. Når det gjelder UiAs 
skriftserie er det delt syn i utvalget på om denne skal ligge inne i institusjonsarkivet, fordi 
kvalitetssikringen av de enkelte arbeidene muligens ikke er på det nivå man bør kreve. På 
den annen side kan det virke demotiverende for ansatte å benytte skriftserien dersom den 
blir utelatt.  Etter en samlet vurdering vil utvalget tilrå at skriftserien ikke inngår i AURA. 
Universitetsbiblioteket vil likevel tilby elektronisk tilgang til publikasjonene i skriftserien 
via BIBSYS. 
 
 

Kvalitetssikring 
 
Det er bibliotekets oppgave å kontrollere at kun arbeider av typene nevnt ovenfor 
deponeres i arkivet, og at det er innhentet nødvendige tillatelser fra forlagene. 
 
Fordelen med å ha en streng definisjon av hva arkivet kan inneholde er bl.a. at ressursene til 
kvalitetssikring kan holdes på et minimum. 
 

Støttefunksjoner 
 
For å fremme bruken av arkivet skal universitetsbiblioteket yte støtte til ansatte og 
studenter. Dette innebærer: 

 Informasjon om hvilke vitenskapelige publiseringskanaler som godtar 
parallellpublisering og hvilke betingelser disse publiseringskanalene stiller 

 Assistere forfattere med utforming av oversendelsesbrev og eventuelle 
forhandlinger med forlagene 

 Veilede forfattere i spørsmål knyttet til opphavsrett.  
 Veilede forfattere om hvordan arbeidene rent praktisk kan deponeres i arkivet 
 Minne forfattere som glemmer å deponere sine arbeider i arkivet om universitetets 

politikk på dette området 
 
Utvalget var opptatt av at ansatte må oppleve bruken av det institusjonelle arkivet som 
enkel, og at det ikke skal medføre vesentlig ekstraarbeid. En enkel funksjon for 
egenarkivering via Forskdok er under utvikling hos BIBSYS.  
 
Forfattere skal ikke selv behøve å kartlegge publiseringskanalenes regler for 
parallellpublisering. Dette skal være en tilgjengelig tjeneste ved universitetsbiblioteket. 
Universitetsbiblioteket skal også bistå forfattere med eventuell korrespondanse med 
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publiseringskanalene vedrørende parallellpublisering.  Universitetsbiblioteket skal 
sammenfatte informasjon fra eksisterende kanaler som SHERPA og Openaccess.no. 
Utvalget ønsker også at universitetsbiblioteket skal ha en pådriverrolle for å fremme 
parallellpublisering i AURA. Det kan for eksempel gjøres ved årlig å sammenholde 
arkivets beholdning med registreringer i ForskDok i forbindelse med utarbeidelse av FoU-
katalogen. 
 

Stimuleringstiltak 
 
Det antas at god informasjon om universitets publiseringsstrategi, forfatternes egen-
interesse i å nå ut til en størst mulig leserkrets og forskningsetiske motiver er tilstrekkelig 
til å fremme allmenn bruk av arkivet. Det foreslås derfor ikke i første omgang noen 
insentivordninger.  
 
Som et stimuleringstiltak foreslås det å legge pekere til de sist publiserte arbeidene på en av 
sidene i portalen til Universitetet i Agder, for eksempel under ”nyheter”, eller et annet godt 
synlig sted. 
 
Dersom det etter det første året viser seg å være lite bruk av arkivet, bør det vurderes å 
gjøre støtten ved førstegangspublisering betinget av deponering i arkivet. 
 

Budsjettmessige konsekvenser 
 
Arbeidet med å utvikle institusjonsarkivet er så å si fullført. De budsjettmessige 
konsekvensene dreier seg i første rekke om utgifter til drift. Ut fra dagens situasjon kan 
man anta at arkivet vil vokse med ca. 300 objekter i året: 100 vitenskapelige artikler, 200 
masteroppgaver og 10 avhandlinger. Det vil være relativt lite arbeid med de fleste 
objektene, men dersom man fordeler alle typer oppgaver som motivasjonsarbeid og 
informasjon, assistanse til forfattere, vedlikehold av systemer etc. kan det være rimelig å ta 
utgangspunkt i en ressurs tilsvarende 1-2 arbeidstimer per objekt. Det er behov for en 
prøveperiode for å anslå nødvendig ressurs med større grad av sikkerhet. Det foreslås å 
avsette en ressurs på 400 timer som en prøveordning for 2008, og et driftsbudsjett på 10 % 
av dette til dekking av reiseutgifter etc. 
 

Publiseringsstrategi 
 
Utvalget har drøftet om UiAs ansatte skal pålegges å publisere gjennom åpne 
publiseringskanaler. Utvalget har kommet frem til følgende anbefaling:  
 
For å bidra til spredning av forskningsresultater og gjøre disse fritt tilgjengelig for flest 
mulig brukere har Universitetet i Agder denne publiseringsstratgien: 
 

 Forskere ved Universitetet i Agder skal om mulig publiserer sine arbeider gjennom 
kvalitetssikrete vitenskapelige publiseringskanaler som godtar parallellpublisering  

 Disse arbeidene skal arkiveres i universitetets åpne arkiv 
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 Master- og doktoravhandlinger skal arkiveres i universitetets åpne arkiv. Avvik fra 
denne regelen kan avtales i enkelte tilfeller med utgangspunkt i forhold knyttet til 
følsomme personopplysninger, bedriftshemmeligheter og forfatterens egne planer 
for publisering 

 Universitetet i Agder skal gjennom nasjonale og internasjonale fora arbeide for å 
påvirke vitenskapelige publiseringskanaler til publisering som er fritt tilgjengelig 
på Internett, eller som kan gjøres tilgjengelig ved hjelp av parallellpublisering 

 
Utvalget finner ikke å kunne anbefale at UiAs policy skal være full overgang til Open 
Access publiseringskanaler, men at man gjør parallellpublisering i universitetets 
institusjonelle arkiv obligatorisk. Akademia er fortsatt avhengig av forlagenes systemer for 
kvalitetssikring basert på fagfellevurdering. Forlagene utfører viktige oppgaver når det 
gjelder publisering og arkivering, og yter i mange tilfelle verdifull bistand til fagmiljøer. 
Publisering i de nye Open Access kanalene er ikke gratis, og det blir fortsatt stilt spørsmål 
ved om deres rutiner for kvalitetssikring i alle tilfelle holder samme standard som de 
etablerte tidsskriftene. Videre er det fortsatt slik at utvalget av Open Access publiserings-
kanaler på nivå 2 i det nasjonale vurderingssystemet for tidsskrifter, er begrenset i mange 
fagområder. 
 
Når det gjelder vitenskapelige monografier og enkeltbidrag i monografier/antologier kan 
det være behov for unntaksregler grunnet forfatterens opphavsrett og kommersiell interesse 
for utgivelsen.  
 
For å undersøke om det vil kreve stor omlegging av publiseringsprofilen til ansatte at 
universitetet stiller krav om parallellpublisering, ble det foretatt en gjennomgang av 
vitenskapelige publiseringskanaler UiA ansatte har benyttet mer enn tre ganger i perioden 
1996-d.d, totalt 52 publiseringskanaler og 306 arbeider. Dette utgjør ca. 55 % av alle 
publikasjoner i vitenskapelige publiseringskanaler i dette tidsrommet. Oversikten omfatter 
tidsskrifter og andre seriepublikasjoner og ikke vitenskapelige monografier eller artikler i 
slike. 
 
Tabell 1. Antall publiseringskanaler som fullt ut (ja), med noen betingelser (ja/delvis), og 

som ikke (nei) godtar parallellpublisering. For noen publiseringskanaler er det ikke 
lykkes å frambringe opplysninger (uavklart). Antall publiserte arbeider i hver 
kategori i parentes. 

 
 Antall publiseringskanaler (vitenskapelige arbeider) 
 Ja Ja/delvis Nei uavklart 
Nivå 1 21(148) 6(20) 0(0) 10(56) 
Nivå 2 9(57) 4(16) 1(4) 1(5) 

 
 
Analysen (tabell 1) viser at bare en publiseringskanal (4 arbeider) på nivå 2 eksplisitt nekter 
parallellpublisering og at de aller fleste publiseringskanalene godtar dette (77 %). Ca. 80 % 
av arbeidene er publisert i disse kategoriene. Utvalget konkluderte med at et krav om 
publisering i kanaler som aksepterer parallellpublisering trolig ikke medfører vesentlige 
endinger i ansattes publiseringsmønster. 
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Sentrale begreper 
 
Egenarkivering Forfatterens innlevering av en artikkel i fulltekst til et åpent arkiv. 

Ca. 80 % av de vitenskapelige tidsskriftene tillater dette med visse 
begrensninger. 

Institusjonelt arkiv Åpent arkiv som er knyttet til og driftes av en bestemt institusjon som 
oftest et universitet eller forskningsinstitutt. Tilknytning til en 
institusjon er viktig i forhold til forlagenes policy når det gjelder 
egenarkivering.  

Open Access Fri tilgang for alle ved lesning av vitenskapelig informasjon som 
regel i form av artikler fra vitenskapelige tidsskrifter eller antologier. 
Kan oppnås ved publisering i Open Access publiseringskanaler eller 
ved egenarkivering. 

Open Access publisering Publisering av Open Access tidsskrifter. Finansieres på ulike måter, 
vanligvis avgifter for publisering som dekkes av forskerens 
arbeidsgiver eller forskningsråd. Mange Open Access forlag mottar 
også støtte fra stiftelser eller andre organisasjoner. 

Åpent arkiv Oversettelse av det engelske Open Archive. Slike arkiv bygger på 
åpne standarder (OAI) som gjør at bidrag i arkivet kan høstes og 
gjøres synlig for Google og andre søketjenester på Internett. Det skal 
i hovedsak være fri tilgang til publikasjoner i fulltekst. Vanligvis vil 
slike arkiv inneholde egenarkiverte vitenskaplige artikler, 
avhandlinger og studentarbeider på høyere nivå. Arkivene dekker 
funksjoner når det gjelder formidling og bevaring men er ikke arkiv i 
forvaltningsmessig forstand. 
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R e f e r a t 
 

Fra møte i 

 

Det sentrale forskingsutvalget 
 

Tid og sted: 

 
30.04.2008 i møterom 6. etg på Gimlemoen  

 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per Kristian Egeberg, viserektor for forskning og nyskaping, leder 
Aud Findal Dahl, Fakultetet for helse- og idrettsfag 
Gunnar Horn, Fakultetet for kunstfag 
Berit Eide Johnsen, Fakultetet for humaniora og pedagogikk 
Jon P. Knudsen, Fakultetet for økonomi og samfunnsfag 
Frank Reichert, Fakultetet for teknologi og realfag 
Birthe Simonsen, Avdeling for Lærerutdanning (forlot møtet etter behandling 
av SFU 26/08) 
Bente Velle Hellang, representant for ph.d.-kandidatene 
 
Else-Margrethe Bredland, Universitetsbiblioteket (observatør) 
Ragnhild Lager (observatør) 
 
Alf Holmelid, Forskingssekretariatet 
Rachel F. Syrtveit, Forskingssekretariatet 

 

SAKSLISTE:  
 

SAK SFU 22/08: Godkjenning av innkalling og saksliste 

   Vedtak: 

   Innkalling og saksliste er godkjent. 

 

 

SAK SFU 23/08: Godkjenning av referat fra møtet 30.01.08 
   Vedtak: 

Referat fra møtet 30.01.08 er godkjent med følgende endring: 

 

SFU SAK 15/08 har følgende vedtak: 
1. NFRs retningslinjer for trykkestøtte til bøker og 

artikler skal også være retningsgivende for tildeling 

av trykkestøtte ved UiA 



 
 
 
 

 

 Side 2 

 

2. UiA foretar en selvstendig vurdering av søkere. 

Forfattere fra UiA trenger ikke å ha søkt NFR for å 

være berettiget til trykkestøtte fra UiA. 

3. Forfattere fra UiA oppfordres til å søke NFR om 

trykkestøtte 

 

 

SAK SFU 24/08: Drøftingssaker 

 

1. Status forskerskoler, orientering fra viserektor og 
oppsummering av status ved fakultetene 

2. Referat fra dialogmøte med universitetsstyret  
3. Program for utdanningsforskning, behov for koordinering? 

Forskningssekretariatet kaller inn til et første møte om en 

felles søknad der alle fakulteter og Avdeling for 

lærerutdanning inviteres.  
 
 
SAK SFU 25/08: Open Access 

   Vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget tilrår at Open Access som 

publiseringssystem tas i bruk ved Universitetet i Agder, i 

henhold til de anbefalinger som framkommer i innstillingen fra 

Utvalg for Open Access ved UiA. 

2. Bibliotekdirektøren bes om å utarbeide budsjett og 

handlingsplan for implementeringen av systemet og sørge for at 

det foreligger en enkel og kortfattet brukerveiledning, også på 

engelsk. 

3. Saken oversendes Universitetsstyret med tilråding om at Open 

Access publisering innarbeides i budsjettet for 2009. 

 

 

SAK SFU 26/08: Sørlandets Kompetansefond. Opplegg for neste søknadsrunde 

 

  Vedtak: 

 Viserektor for forskning, formidling og nyskaping får fullmakt til å 

godkjenne nye retningslinjer for søknader til Sørlandets Kompetansefond 

på bakgrunn av konklusjoner i møte i Det sentrale forskningsutvalget 30. 

april 2008. 

 

 
 

SAK SFU 27/08: Opplegg for arbeidet med å vurdere organiseringa av PhD-

utdanningen ved UiA 

 



 
 
 
 

 

 Side 3 

 

  Vedtak: 

1. Det setrale forskningsutvalget går inn for å ha organisering av 

forskerutdanning ved UiA som hovedtema på neste møte. 

2. Forskningsutvalget ber viserektor for forskning og 

forskningsdirektøren forberede en gjennomgang av sentrale 

problemstillinger relatert til organisering av forskerutdanningen. 

3. Videre arbeid med oppfylling av styrevedtaket som er referert 

ovenfor drøftes i utvalget i juni. 

 

 

SAK SFU 28/08: Retningslinjer for stipend til det underrepresenterte kjønn 

 

 Vedtak: 

1. Det sentrale forskningsutvalget vedtar vedlagte Retningslinjer for 

tildeling av stipendmidler som ansatte av det underrepresenterte 

kjønn kan søke på i kvalifiseringsfasen, med unntak av at fakultetene 

må bidra med tilsvarende midler som stipendtildelingen. 

2. Stipendmidlene lyses ut umiddelbart slik at søkere kan få tilsagn så 

raskt at de om mulig kan få dette inn på arbeidsplanene sine i år. 

3. Det sentrale forskningsutvalget tildeler stipendene. 

4. Stipendmidlene tildeles kun kvinner. 

5. Fakultetene rapporterer om tildelte stipend i den årlige 

kvalitetsrapporten.  

 

SAK SFU 29/08: Referat- og informasjonssaker 

 
1. Referat fra styremøte i Senter for entreprenørskap, samt presentasjon 

fra dialogmøte med styret 10. april 2008 
2. Referat fra møte i UiA sitt administrative FoU-forum 
3. Referat fra møte i Samarbeidsutvalget UiA – SSHF 
4. UiA sin høringsuttalelse til SSHF sitt forslag for Fou-strategi 
5. e-post om møte for eventuell felles regional satsing på klima/miljø 
6. 2 presentasjoner fra det administrative FoU-forumet i UHR 7. april 

2008 
 
 
SAK SFU 30/08: Endringer i kvalitetssikringssystemet, høring 

 
 Vedtak: 

Det sentrale forskningsutvalget slutter seg til forslag til revidert 

kvalitetssikringssystem for forskning og forskerutdanning slik det er 

presentert i kapittel 3 i høringsforslaget datert april 2008.  

 
 

EVENTUELT 



 
 
 
 

 

 Side 4 

 

  
- Frank Reichert tok opp problemet knyttet til netto-tid når det 

gjelder nærings-ph.d. Generelt vil ikke den interne 
budsjettmodellen ta hensyn til netto-tid. Dette vil kreve en 
endring av budsjettmodellen. Viserektor for forskning, 
formidling og nyskaping tar saken opp med Gunnar Nordlie. 

- Frank Reichert tok opp forskningstid for førsteamanuenser. 
Fakultetene står fritt i tildeling av forskningstid. 

- Frank Reichert tok opp problemstillinger rundt veiledningstid 
og driftsmidler knyttet til stipendiatene. Det lages en ny sak til 

neste møte i det sentrale forskingsutvalget som tar opp 

spørsmål om minimum veiledningstid og driftskonstnader som 

skal legges til grunn i oppfølging av stipendiatene.  
 
 
 

Rachel Funderud Syrtveit 
Referent 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Arkivsak.:  15/00122 

Saksbeh.:  Elin Gauslaa 

Dato:  20.08.2015 

 

1 

 

   

 
Saksfremlegg 

 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

           Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 

 

Informasjonssaker 

 

Forslag til vedtak: 

Ingen forslag til vedtak fremmes 

 

 

 

Vedlegg:  
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