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MØTEPROTOKOLL  
 

Universitetets forskningsutvalg 
 
Dato: 03.09.2015 kl. 9:00 – 12:00 
Sted: A7 001, Campus Kristiansand 
Arkivsak: 15/00099 
  
Tilstede:  Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder 

Sigbjørn Sødal, Fakultet for samfunnsvitenskap/ Handelshøyskolen  
Per Kvist, Fakultet for kunstfag 
Ingunn Elisabeth Stray, representant for ph.d.-kandidatene 
Marit Aamodt Nielsen, viserektor for utdanning 
Kristin Wallevik, Agderforskning, observatør  
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Kjell Kristoffersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Ingunn Breistein, Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Heidi Kristensen, Fakultet for teknologi og realfag 
Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Avdeling for lærerutdanning 
Arthur Nordli Olsen, Universitetsbiblioteket 

  
Forfall:  Stephen Seiler, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Ernst Håkon Jahr, Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Frank Reichert, Fakultet for teknologi og realfag 
Birte Simonsen, Avdeling for lærerutdanning  
Jesper Christian Mørch, Universitetsbiblioteket 
Jan Arve Olsen, Kommunikasjonsavdelingen, observatør 
 
 

  
Andre: Simone Heinz, forskningsdirektør 

Erik Höglund, forskningsadministrativ avdeling 
Øyvind Nystøl, forskningsadministrativ avdeling 
Dmytro Yakovenko, forskningsadministrativ avdeling 
Allan Folkestad, forskningsadministrativ avdeling 
Anne Marie Sundberg, Studieavdeling (sak 42/15)  
 

  
Protokollfører: Elin Gauslaa, ledelsens stab 
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SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

37/15 15/00122-38 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 3 

38/15 15/00122-39 Protokoll fra møtet 11. juni 2015 4 

39/15 15/00122-40 Referatsaker og orienteringer 5 

40/15 15/03777-1 
UF-sak: University of the Arctic (UArctic) – Hvordan kan UiA 
bruke sitt medlemskap best mulig? 

6 

41/15 15/00935-3 
Presentasjon av rapport vedrørende relasjonen mellom UiA og 
Agderforskning.  

7 

42/15 15/00418-12 
Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning 
- veien videre. Drøftingssak. 

8 

43/15 15/00116-15 
Prinsipper for fordeling av KD-finansierte 
rekrutteringsstillinger 

10 

44/15 15/02758-3 
Arbeidsgruppe for gjennomgang av policy for åpen tilgang ved 
UiA (OA 

12 

45/15 15/00122-41 Informasjonsutveksling 13 

Orienteringssaker 
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37/15 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 37/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer 
 
Votering 
enstemmin 
 
Vedtak  
Innkalling og saksliste ble godkjent 
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38/15 Protokoll fra møtet 11. juni 2015 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 38/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møtet 11. juni 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer 
 
Votering 
Enstemmig  
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 11. juni 2015 ble godkjent via e-postrunde etter møtet 
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39/15 Referatsaker og orienteringer 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 39/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering 
 
 
Møtebehandling 

1. Sentersøknader fra UiA til Forskningsrådet høsten 2015/vinter 2016 
2. Charter and Code evaluering 
3. Orientering om Balanseprosjektet.  

Prosjektleder Karen-Lise Skeie Knudsen orienterte om prosjektet som har som mål å 
bedre kjønnsbalansen i toppstillinger i UH-sektoren. 

 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg tok sakene til orientering 
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40/15 UF-sak: University of the Arctic (UArctic) – Hvordan kan UiA bruke 
sitt medlemskap best mulig? 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 40/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken følges opp i tråd med diskusjonen. 
 
 
Møtebehandling 
UArtics president, Lars Kullerud presenterte aktivitetene i UArtic. Se http://www.uarctic.org/. 
Lars Kullerud kan kontaktes for å drøfte samarbeidsideer videre og for å komme i kontakt 
med aktuelle samarbeidspartnere fra UArtic.  

 
Innspill fra møtedeltagerne til hvordan UiA kan bidra inn i UArtic: 

- UiA har et ambisiøst miljø innen verdensmusikk. Tradisjon, fornying og nettverk for 
videreutvikling er interessant for musikkfeltet 

- E-helse og ny teknologi gjør at nye politiske og etiske problemstillinger reises  
- Institutt for naturvitenskaplige fag har blitt medlem og det er mye en kan engasjere seg 

i. Det gjelder å bygge opp forskningssamarbeid og studentutveksling mot den sørlige 
halvkulen. Fokuset er å jobbe mot SFF i 2016. 

- Institutt for religion, filosofi og historie jobber med turismeforskning. Religion og 
etikk er viktige områder her. 

- UiAs forskningsdirektør representerer UiA i UArctic-rådet. Ideer til samarbeid kan 
formidles henne. Det er viktig at UiA viser fram sin bredde og fakultetene utfordres 
med dette til å komme med innspill. 

 
Universitetets forskningsutvalg takker Lars Kullerud for nyttig presentasjon og en god dialog. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken følges opp i tråd med diskusjonen. 
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41/15 Presentasjon av rapport vedrørende relasjonen mellom UiA og 
Agderforskning.  
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 41/15 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Universitetets forskningsutvalg takker for grundig presentasjon og tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Sødal og Wallevik informerte om bakgrunn til og innholdet i rapporten.  
 
AF vil ta en dialog med alle fakultetene og saken tas opp igjen i forskningsutvalget deretter. 
 
Universitetets forskningsutvalg takker for grundig orientering. 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Universitetets forskningsutvalg takker for grundig rapport og tar saken til orientering. 
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42/15 Kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning - 
veien videre. Drøftingssak. 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 42/15 
 
 
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. 

 
 
Møtebehandling 
Momenter fra diskusjonen: 
 

- Man er flinkere til å gjøre rede for hva men er flinke på enn hva som er utfordringene. 
Sammenhengen mellom undervisnings- og forskningsledelse bør tas opp på 
ledersamlinger, ev. instituttlederlunsj. 

- Avdeling for lærerutdanning (LU) har ansvar for studieprogrammer. Det er store 
reformer innen lærerutdanningene, noe som fører til endrede behov. LU har fått to 
professor II stillinger som skal jobbe i programmet. Matrisemodellen er en utfordring. 
LU har ikke gitt høringssvar. Det ønskes et notat fra LU om saken. 

- Det er en krysning mellom kunstfag og lærerutdanningen. Det må være en overføring i 
praksis. Matrisemodellen gir spennende muligheter. 

- Ulike økonomiske vilkår stopper muligheten for gode og større prosjekter på tvers av 
fakultetene. 

- Prioriteringer må tas i fagmiljøene, styret kan ikke vedta så mye. 
- Dilemmaet er hvor dypt en skal gå i matrisen og hvordan dette skal diskuteres. 
- Det er stor mangel på barnehageforskning, og her er det mange tverrfaglige tema. 
- Praksisnærhet er viktig. Ulikhetene mellom fagområdene må komme fram. 

Fakultetene må bli bevisst på hva de ønsker og i hvilken sammenheng. 
- Hvordan skal en hjelpe styret med å se på studieporteføljen og å se på andre ting enn 

status pr. i dag  
- Ønsker styret en spissing og skal undervisning komme foran forskning ved 

ansettelser? 
- Må over fakultetsnivå for å få til prosjekter som går på tvers 

 
Viserektorene holder tak i den videre prosessen 
 
 
Votering 
Enstemmig  
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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. 
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43/15 Prinsipper for fordeling av KD-finansierte rekrutteringsstillinger 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 43/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Momenter fra diskusjonen tas videre i universitetsstyret. 
 
 
 
Møtebehandling 
 
Forutsigbarhet og langsiktig er viktig for alle fakultetene. De fleste medlemmene i utvalget 
mente at veiledningskapasitet (antall årsverk) fremdeles er et riktig element i en 
fordelingsnøkkel. De fleste kunne slutte seg til en fordeling med ¾ nøkkelbasert og ¼ 
strategisk basert. Ett medlem mente at en andel på ¼ strategisk fordelt var for høy. Ellers ble 
følgende momenter diskutert:  

 
- Pr i dag er veiledningskapasitet målt opp mot stillinger, men det vil gi mer 

forutsigbarhet å bruke programmer og spesialiseringer istedenfor. 
- I dag har alle fakulteter ett program, og det er ikke ønskelig å gå tilbake til 

spesialiseringer som har programstatus.  
- Det er ikke ønskelig å gå tilbake til historiske tall. Fakultetsprogram for helse- og 

idrettsvitenskap er bare fire år gammel, men har god rekruttering til programmet med 
32 kandidater og flere professorer ble ansatt sist år. 

- Vi kan ikke løse hele samfunnets behov, men må heller utvikle noen områder, der vi er 
gode på. 

- Det er ikke alltid at masterutdanning og ph.d. –utdanning henger godt sammen.  
Tilfanget av egne gode studenter fra masterprogram kan rekrutteres som stipendiater 
og det ønskes å se mer på hva som kan tilbys de beste masterstudenter. 

- Dette punktet ville kunne ivaretas når man bruke rekrutteringsgrunnlag som et element 
i en fordelingsnøkkel. 

- Hvis egne studenter fortrinnsvis rekrutteres vil det være vanskelig for andre utenfor 
UiA å komme seg inn i systemet. 

- Fakultet for teknologi og realfag har en pilot på et integrerte ph.d.-forløp. 
- Pr. i dag er det en åpenbar skjevdeling som må utjevnes. Fakultet for kunstfag har 

marginal mulighet til eksterne midler og finansiering av stipendiater. Miljøene ved 
fakultetet må løftes og samles til et mer robust fagmiljø. Det gis også signaler fra KD 
om at ph.d.-programmene må ha en viss størrelse. 

- Skal spesialiseringene bestå må et minimum stipendiatstillinger bestå.  En fordeling på 
75/25 ivaretar balansen. 

- Fordelingen mellom postdoc-stillinger og stipendiater må tas opp 
- Resultatbaserte kriterier vil forsterke de forskjeller som er allerede der. 

Saken behandles i universitetsstyret 21. oktober 
 
Votering 
Enstemmig  
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Vedtak  
Momenter fra diskusjonen tas videre i universitetsstyret. 
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44/15 Arbeidsgruppe for gjennomgang av policy for åpen tilgang ved UiA 
(OA 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 44/15 
 
 
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. 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig  
 
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. 
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45/15 Informasjonsutveksling 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets forskningsutvalg 03.09.2015 45/15 
 
 
 
Møtebehandling 

- 19. november er UiA-dagen for ansatte. Det blir promosjon med siste års 
doktorgradsstipendiater og en seminardel med presentasjoner der fokuset skal være 
internasjonalt samarbeid i utdanning og forskning. Ansatte oppfordres til bidra og vise 
fakultetenes mangfold. 

- Fra og med 1. september har Forskningssekretariatet endret navn til 
Forskningsadministrativ avdeling. Dmytro Yakovenko og Allan Folkestad ønskes 
velkommen til avdelingen. De skal jobbe spesielt i forhold til internasjonalisering og 
forskning. 

 
 
 
 
 
 
 


