


















1.  
Vedlegg. Sammendrag av fakultetenes forskningsmeldinger 
 
Publisering 
På fakultetsnivå er økningen spesielt stor for Det humanistiske fakultet (12 %) og Det 
psykologiske fakultet (11,8 %), og disse fakultetene fortsetter den kraftige veksten fra 
tidligere år. Det medisinsk-odontologiske fakultet har en relativt lav vekst (2,7 %), men dette 
fakultetet hadde en stor økning fra 2007 til 2008. Det matematisk-fakultetet kan for første 
gang siden 2006 vise til en økning (4,5 %). Det juridiske fakultet har en nedgang på 8 
publiseringspoeng, som utgjør knapt 11 prosent. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet har 
en vekst på 3,8 %.  
 
Det humanistiske fakultet har hatt en svært god økning i registrerte publikasjoner de siste 
årene og har oppnådd resultater over måltallene. De fleste av grunnenhetene har forbedret 
resultatene fra 2008. Det har vært fokus på publisering og viktigheten av å registrere 
publikasjoner, både i ledergruppen ved fakultetet og lokalt på grunnenhetene. Økningen fra 
2008 til 2009 var som nevnt på hele 12 %, den største ved UiB. Andelen av nivå II-
publikasjoner økte videre fra 19 % til 30 %, noe som plasserer HF øverst på UiB-listen over 
andel publikasjoner på nivå II. Sammenlignet med de andre humanistiske miljøene nasjonalt 
ligger fakultetet meget godt an, og har en betydelig større prosentvis økning både i forhold til 
publikasjoner og andel nivå II. 
 
Det har vært fokus på publisering og viktigheten av å registrere publikasjoner, både i 
ledergruppen ved fakultetet og lokalt på grunnenhetene. Fakultetet er bekymret for at 
stramme budsjetter og mindre rom for støtte av tiltak som kan skjerme tid til forskning, skal 
føre til at denne gode utviklingen kan snus i negativ retning. SKOK har for eksempel erfart at 
forlag krever medfinansiering i forbindelse med publisering, og det blir paradoksalt om miljø 
hos oss må takke nei til publisering fordi man ikke makter å bidra med egenandeler. 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet oppnådde 524 publikasjonspoeng i 2009, bare 
ett poeng unna måltallet på 525. Fakultetsstyret har ikke satt måltall for hvor stor andel av 
publikasjonspoengene som skal være nivå II-publikasjoner i 2010. Det ble heller ikke gjort for 
2009.  
 
Andelen publikasjonspoeng på nivå II gir en indikasjon på kvaliteten på publiseringskanalene 
som benyttes. For 2009 er 23,8 % av publikasjonspoengene knyttet til nivå II publikasjoner. 
Dette er den laveste andelen siden toppåret 2004, og utviklingen bør følges videre. Når det 
gjelder antall publikasjonspoeng er utviklingen positiv, og med unntak av toppåret i 2006 er 
2009 året med høyest antall poeng siden 2004. 
 
Fakultetet fremhever følgende om publiseringspoeng: 

 Det må fortsatt arbeides for å unngå feil og underrapportering. Det er viktig at UiB blir 
oppgitt som adresse i alle tilfeller der UiB bør krediteres. Spesielt bør instituttene 
være oppmerksom på dette når det gjelde Ph.d.-kandidater med andre arbeidsgivere.  

 
 Det må kontinuerlig arbeides i forhold til hvilke publiseringskanaler som bør 

kategoriseres som hhv nivå I og nivå II (i prinsippet skal de 20 % mest prestisjefylte 
publiseringskanalene utgjøre nivå II innen de ulike fagområdene).  

 
 For fagområder med tradisjon for mange medforfattere fra andre institusjoner enn UiB 

blir forfatterandelene svært små, og gir dermed lite uttelling i form av 
publikasjonspoeng. Det norske ”tellekantsytemet” kan således motvirke internasjonalt 
forskningssamarbeid, som f. eks ved CERN  
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Det medisinsk-odontologiske fakultet har samlet sett en økning i 2009 sammenlignet med 
2008. Resultatet for 2009 ligger også noe høyere enn måltallet for 2009. Også målt i antall 
publikasjoner ser fakultetet en stadig økning, fra 876 publikasjoner i 2008 til 1010 i 2009. Av 
disse 1010 publikasjonene er 254 på nivå II. Prosentandelen nivå II-publikasjoner gikk noe 
ned i 2009, selv om det i absolutte tall er en økning på 3 publikasjoner på nivå II (fra 251 i 
2008 til 254 i 2009). Fakultetet fortsetter dermed den positive trenden man har sett på 
publikasjonssiden de siste årene.  
 
Fakultetet har fortsatt utfordringer knyttet til adresseringsrutinene, spesielt blant de av våre 
forskere som har sykehusstilling i tillegg til universitetsstilling. I tillegg er det slik at selv der 
adresseringsrutinene følges, deler forskere ved fakultetet i større grad enn flere andre 
fakultet sine publikasjonspoeng med mer enn en arbeidsgiver. 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet hadde i 2007 og i 2008 hadde fakultetet resultat godt 
over måltallet. Fakultetet vurderte måltallet for 2009 på 210 poeng som ambisiøst men 
realistisk. Med et resultat på 211,4 poeng er tilfredsstillende, selv om det utgjør en økning på 
bare 3,8 %. Fakultetet har som mål at 25 % av publikasjonspoenga er fra nivå II-kanaler, 
altså noe høyere enn andelen av publikasjoner som er vektet til nivå II (de 20 % beste). 
Fakultetet har en nedgang frå 28,1 % i 2008 til 24,8 % i 2009. Dette er det samme resultatet 
som i 2007, og fakultetet er fornøyd med det resultatet. 
 
Fakultetet påpeker at mange faglig viktige publikasjoner er ikke inkludert i det nasjonale 
belønningssystemet for vitenskapelige publikasjoner. Dette gjelder lærebøker, fagbøker på 
forlag som ikke er blant de tellende publiseringskanalene, og publikasjoner som formidler 
forsking til offentligheten. For flere av forskerne er samarbeid med partnere i land i sør viktig, 
både av hensyn til forskingsfeltet og som bidrag til kompetanseutvikling for institusjoner som 
UiB har samarbeid med. Det vil i flere tilfelle være viktig å benytte andre forlag og tidsskrift 
enn de som gir poeng i det norske systemet. 
 
Det juridiske fakultet hadde i 2009 65,4 publikasjonspoeng. Måltallet for 2009 var fra 
universitetet sentralt satt til 85, som er et høyere måltall enn fakultetet har oppnådd til nå. 
Fakultetet er ikke fornøyd med resultatet, men ser det likevel som positivt at andelen 
publikasjoner på nivå II er økt fra 10,8 % til 20,8 %. Det er noe uklart hva nedgangen 
skyldes. Ledelsen vil forsøke å kartlegge årsakene til dette, særlig med tanke på om 
underrapportering kan være en årsaksfaktor. 
 
Det psykologiske fakultet har et publiseringsresultat som samlet sett er tilfredsstillende for 
2009. Både i 2008 og 2009 er resultatene godt over måltallene. Fakultetet hadde en økning i 
antall publikasjonspoeng i forhold til fjoråret på 11,8 %. Fakultetet har hatt en jevn og god 
stigning i publikasjonspoeng, og ser det som realistisk å nå måltallet for 2010. Når det gjelder 
publisering i nivå II-kanaler, ligger fakultetet i 2009 ligger på samme nivå som i året før (20,2 
%), og med en økning fra 2007 til 2008 (fra 18,1 til 20,2). Samlet sett er dette tilfredsstillende, 
men det vil være en målsetting å øke andelen publikasjoner på nivå II opp mot 25 % for 
fakultetet som helhet i løpet av neste treårsperiode. Det er stor variasjon mellom fakultetets 
fagområder. 
 
Bergen Museum ligger på gjennomsnittet for UiB når det gjelder publisering av pr. tilsatt i 
førstestillinger. Innen forskning, formidling og undervisning, ligger museets gjennomsnitt over 
alle andre ved UiB. Økningen i prosent er dramatisk, men her må en som sagt regne med 
større svingninger, både positive og negative, enn for andre miljøer. Museets publiseringer 
på nivå II bare er omtrent halvparten av de øvrige universitetsmiljøer. Sammenliknet med de 
øvrige universitetsmuseene ligger imidlertid Bergen Museums gjennomsnitt for de ansattes 
publikasjonspoeng i 2009 vesentlig høyere. 
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Ekstern finansiering 
Fakultetene melder om målrettet arbeid for å øke de eksterne inntektene. Arbeidet har gitt 
positive resultater. UIB hadde en samlet økning sine eksterne inntekter fra 2008 til 2009 på 
ca 11 %, fra NOK 604 mill. til NOK 689 mill. 
 
Det humanistiske fakultet har en økning på over 20 % fra 2008 til 2009, noe fakultetet er 
svært fornøyd med. Hovedinntektskilden på feltet er fremdeles Forskningsrådet, og resultatet 
i 2009 viser en økning på 36 % sammenlignet med 2008. I tillegg kommer resultatene knyttet 
til CMS fra Forskningsrådet som ikke er regnskapsført ved fakultetet. I 2009 utgjorde FFV-
inntektene ved senteret 7,7 millioner av totalt 11,6 millioner Når det gjelder resultater i forhold 
til EU-midler, er fakultetet fornøyd med fjoråret, siden det ligger rett under resultatene som 
var satt for fakultetet. Det er ventet en økning i denne aktiviteten fremover, og fakultetet har 
ambisjon om et resultat på minimum 4 millioner EU-kroner i 2010. 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har en vedvarende vekst knyttet til 
forskningsrådsfinansiert aktivitet for perioden 2005-2009, og resultatet for 2009 (på kr 203,3 
millioner kroner) er høyere enn både resultatet i 2008 (kr. 180,3 millioner kroner) og måltallet 
for 2009 (kr 181 millioner kroner). Fakultetsstyret har satt måltallet for 
forskningsrådsfinansiert aktivitet for 2010 til 190 millioner kroner.  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har en stor andel av sine forskningsprosjekter finansiert 
eller delfinansiert av eksterne midler. Kutt i basisbevilgningene har gjort fagmiljøene helt 
avhengige av eksterne midler for å kunne opprettholde aktiviteten på det høye faglige nivået 
og det omfanget fakultetet har i dag. Målet for 2009 når det gjelder tildelinger fra 
Forskningsrådet ble ikke nådd, men fakultetets forskningsmiljøer fikk likevel en uttelling på 
knappe 91 mill kr.  
 
Fakultetet opplever god søknad til Små driftsmidler fra NFR. Disse midlene er særlig viktige 
for prosjekter i oppstartsfasen, og prosjekter som jobber mot å få større NFR-midler. 
Fakultetet vurderer kvaliteten på søknadene som gode, og har derfor en venteliste utover 
rammen på tildelingen).  
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har økt den samlede bidrags- og oppdragsfinansierte 
virksomheten med 7,4 millioner fra 2008, til 35,8 millioner. Av dette var om lag 30 millioner 
kroner knytt til forskingsaktivitet. I 2008 var NFR-inntektene om lag 14 mill mens kostnadene 
var 17,6 mill. Ut fra kjennskap til den daværende porteføljen og et mål om vekst på ca 30 % 
sammenlignet med måltallet for 2008, vart måltallet for 2009 sett til 24 mill. Utover året vart 
det klart at veksten ikke ville bli som venta, og prognosen vart derfor redusert. Årsregnskapet 
for 2009 viste ca 17,9 mill, og fakultetet nådde en vekst på 28 % sammenlignet med 
regnskapsførte NFR-inntekter for 2008.  
 
Det juridiske fakultet har et resultat for Forskningsrådsfinansiert virksomhet på 6,3 millioner 
kroner i 2009. Dette viser en klar økning sammenliknet med tidligere år, men resultatet er 
likevel noe under måltallet for 2009 på 6,5 millioner. Gjennom blant annet å styrke det 
tverrfaglige og tverrfakultære samarbeidet og legge mer vekt på en langsiktig og strategisk 
søknadsplanlegging, i tillegg til forskergruppebaserte søknader, er målet å øke omfanget av 
finansieringen fra Forskningsrådet. 
 
Det psykologiske fakultet har inntekter fra Forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV) er kr 
16,9 mill, noe som er godt over måltallet på 12 mill. Måltall for inntekter fra 
forskningsrådsfinansiert virksomhet for 2010 er på 12 mill kroner. Totale inntekter forventes å 
bli noe høyere. Fakultetet har regnskapsført 1,4 mill. i EU-finansiering. 
 
Bergen Museum har svært liten finansiering av forskning gjennom eksterne midler. 
Hovedtyngden av museets eksterne virksomhet er forvaltningsoppgaver knyttet til lovpålagte 
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arkeologiske utgravninger og ikke forskningsprosjekter. Seksjon for ytre kulturminnevern 
(SFYK) har hovedansvaret for å ivareta Universitetet i Bergen sin lov- og forskriftspålagte 
forpliktelse som utgravningsinstans for Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og 
Romsdal, dvs. største delen av Vestlandet. 
 
Forskere fra museet deltar i NFR-finansierte prosjekter, men disse prosjektene er 
administrert ved samarbeids enheter som CIPR, Institutt for Biologi, Institutt for 
sosialantropologi, Uni Global og fremkommer derfor ikke i økonomiske oversikter for museet.  
 
Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, samfunns- og næringsliv 
Det humanistiske fakultet har utstrakt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, både 
nasjonalt og internasjonalt, mellom enkeltforskere, men også gjennom avtaler. Lokalt i 
Bergen har forskere ved flere institutter samarbeid med NHH og Høgskolen i Bergen, i tillegg 
drives det mye godt samarbeid med UiBs randsoner. Fagmiljøer ved de fleste grunnenheter 
har relasjoner til Uni Rokkansenteret, Uni Global, Uni Digital og Uni Helse. Fagmiljøer ved 
fakultetet har i en årrekke hatt et langt og godt samarbeid med Uni Digital, og fakultetet har 
frem til 2009 årlig bidratt med en million til Uni Digital til kjøp av tjenester og vedlikehold av 
ulike korpus, samt samarbeid om Wittgensteinsarkivet. Fra 2010 er denne avtalen sagt opp, 
men samarbeider holder frem ved at det inngås avtaler for hvert enkelt prosjekt. Det er også 
samarbeid med museumssektoren i Bergen. Det utøvende musikkmiljøet ved 
Griegakademiet – Institutt for musikk har tett samarbeid med aktører både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet peker på det er nødvendig med et utstrakt 
samarbeid med en sterk og autonom randsone og et relevant kunnskapsintensivt nærings- 
og samfunnsliv. Fakultetet ønsker å bidra til at instituttsektoren i vestlandsregionen styrkes. 
På denne måten kan det sikres viktig prosjektsamarbeid og kompetanseoverføring som 
samlet kan bidra til innovasjon og næringsutvikling i regionen. En bergensregion med høy 
tetthet av kunnskapsbaserte forskningsinstitusjoner og næringsvirksomhet utgjør et viktig 
felles arbeidsmarked både for uteksaminerte kandidater, og for eventuelle samlivspartnere 
når det rekrutteres eksternt. Det vil også bidra til et større mangfold i karrieremuligheter for 
høyt kvalifiserte kandidater. Til sammen vil dette kunne gjøre bergensregionen til et attraktivt 
sted for dyktige fagpersoner fra inn- og utland. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har et nært forskningssamarbeid med en rekke 
forskningsinstitusjoner og aktører i næringslivet. Helt sentralt står helseforetakene og særlig 
Helse Bergen, spesielt på områdene translasjonsforskning, klinisk medisin og 
helsefagsforskning. Åpningen av Laboratoriebygget, Haukeland Universitetssykehus i 2009 
med moderne forskningslokaler (bl.a. i Felles forskningslaboratorium) har gitt mulighet for 
ytterligere å utvikle dette forskningssamarbeidet og å utvikle prosjekter i skjæringspunktet 
mellom basalforskning, paraklinikk og klinikk. 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil prioritere samarbeid med randsonen og andre 
forskingsinstitusjoner i Bergen. I randsonen er særlig Uni Rokkansenteret, Uni Global, Uni 
Digital, Bjerknessenteret, CMI og SNF viktige samarbeidspartnere. Både faglig og 
forskingsstrategisk er samarbeidet med randsoneavdelingene svært viktig. Gjennom faglig 
samarbeid med instituttene er randsonen en viktig pådriver for initiering av ny eksternt 
finansiert forskingsaktivitet. Randsonen har kompetanse på felt som også står sentralt i 
fakultetets forskning og er en viktig rekruttteringsbase for fakultetet. Randsonen styrker 
mulighetene til å utvikle flerfaglige møteplasser og er en viktig forskingspartner i større 
satsinger som krever flerfaglig innsats. Fakultetet vil ha aktivt samarbeid med randsonen på 
flere strategiske forskingsfelt, og erfarer at samarbeid i større søknadsprosesser gir fortrinn 
som kan styrke mulighetene i den nasjonale konkurransen om viktige forskingsmidler. 
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Samarbeidet med Chr. Michelsens Institutt har lange tradisjoner i flere av fakultetets fagmiljø. 
Med åpningen av Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling er det etablert en ny 
møteplass som gjør de ulike miljøene innen feltet globale og utviklingsrelaterte studier mer 
synlige som et samla fagmiljø i Bergen. Demokrati og rettsstat-programmet har òg klare 
koplinger til disse miljøene og har utvikla et tett og godt faglig samarbeid med CMI.  
 
Det juridiske fakultet har gjennom satsingsområdet Demokrati og rettsstat er det etablert en 
rekke faglige møteplasser og seminarrekker, og det er bygd ut et sterkt og aktivt faglig 
samarbeid med andre enheter/institutter ved UiB og med Rokkansenteret, Uni global og CMI.  
 
Det psykologiske fakultet ser det som svært viktig å styrke samarbeidet med andre 
forskningsinstitusjoner og ønsker i tillegg å styrke samarbeidsflaten mot BTO. Fakultetet 
deltar aktivt i de tre forskningsnettverkene innen psykisk helse som er etablert av Helse Vest. 
Når perioden for strategiske tildelinger går ut, blir det sentralt å stimulere til søknader på 
Helse Vest sine konkurranseutsatte midler og å stimulere til forventet publiseringsaktivitet. 
Fakultetet vil legge til rette for at de to forskerskolene som er relatert til mental helse i større 
utstrekning kan inngå i tverrfakultære samarbeid. Det er også ønskelig å styrke samarbeidet 
med de mindre helseforetakene, ikke minst rundt forskerutdanning og dobbelkompetanse. 
Fakultetets forskerskole innenfor utdanningsvitenskap (WNGER) er tverrinstitusjonell og er 
etablert i et omfattende samarbeid med forsknings- og læreutdanningsinstitusjoner på 
vestlandet. Fakultetet satser på å øke samarbeidet med nærings- og samfunnsliv, og da 
spesielt i Bergensregionen, blant annet gjennom etablering av samarbeidsavtaler med 
Forsvaret, Statoil/Hydro og Falck-NUTEC. Videre ønsker fakultetet på å være på banen når 
det lyses ut midler gjennom Regionalt forskningsfond, Vestlandet.  
 
Bergen Museum har et utstrakt samarbeid med institusjoner i utlandet om forskning og 
gjennom innlån og utlån fra samlingene til forskningsprosjekter. Nasjonalt kan en trekke frem 
universitetsmuseenes samarbeid om forskning og formidling. Videre samarbeider Bergen 
Museum kontinuerlig med Riksantikvaren om alle prosjekter knyttet til arkeologisk utgraving 
på Vestlandet. Norsk institutt forkulturminneforskning (NIKU) er også samarbeidspartner i 
flere arkeologiske prosjekter. Universitetsmuseene er de viktigste bidragsyterne til data for 
Artsdatabanken. Det norske artsprosjektet ble etablert i 2009 med en startbevilgning på 20 
mill kr og er et nasjonalt prosjekt som vil involvere biologer fra Bergen Museum i årene 
fremover.  
 
Likestilling - Kvinneandel faste vitenskapelige stillinger. 
  MOF MN HF SV JUS PSYK  

2007 22,1 26,2 36.6 30,4 20,0   
2008 28,4 25,4 38,2 29,8 21,0 47,6  
2009 29,4 26,3  27,9 27,4 45,4  

 
Det humanistiske fakultet har en kvinneandel på 44 % totalt sett. 51 % er kvinner når det 
gjelder rekrutteringsstillingene, og i postdoktorkategorien utgjør kvinnene 60 %. Blant øvrige 
vitenskapelig stab er kvinneandelen på vel 41 %. Det er store forskjeller mellom de ulike 
grunnenhetene og fagmiljøene. Det er en stor utfordring at det blir stor avgang av kvinnelige 
professorer i årene som kommer. Med et stramt budsjett og få muligheter for tilsettinger i 
faste stillinger, blir det en særskilt utfordring å øke andelen av kvinnelige professorer 
fremover. Det viktigste virkemidlet fakultetet har, synes således fremdeles å være å legge til 
rette for kvalifiseringsordninger for opprykk. Med basis i Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier er det opprettet et nettverk for kvinner i filosofi med tanke på 
rekruttering av kvinner til filosofisk forskning. 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har en økning av kvinneandelen i de 
vitenskapelige stillingene i perioden, med unntak av stipendiatstillingene der andelen er 
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redusert fra 38.3 % i 2005 til 32.8 % i 2009. For postdoktorene er fakultetet helt oppe i 39.7 
%, og svært nært måltallet. Nedgangen i kvinneandel i stipendiatgruppen er bekymringsfull, 
og fakultetet er usikker på hva denne skyldes. Spesielt stipendiatstillinger finansiert av 
Forskningsrådet trekker ned kvinneandelen. Dette har vært gjennomgående for hele 
perioden 2004-2009. Fakultetet har behov for å se nærmere på hva som kan være 
mekanismen for denne ulike kjønnsfordelingen før evt. tiltak kan settes i verk. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet hadde en prosentvis økning i kvinnelige tilsatte i 
vitenskapelige stillinger (6,3 prosentpoeng) fra 2007 til 2008. Denne økningen hadde 
sammenheng med fakultetssammenslåingen og man kunne dermed ikke forvente en 
lignende endring fra 2008 til 2009. Fakultetet har over flere år hatt god kjønnsbalanse i 
rekrutteringsstillingene, med en kvinneandel på over 60 % på universitetsstipendiatene og 
rundt 50 % blant postdoktorene, selv om det fortsatt er en del variasjon mellom fagmiljøene.  
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har en stabil andel kvinner i faste vitenskapelige 
stillinger på ca. 30 % de fem siste åra. Andelen har gått litt ned både i 2008 og 2009. I 2009 
er det 28 % kvinner. Blant professorene er det en marginal økning i kvinneandelen frå 2008, 
frå 21 til 21,4 %. Selv om det er lite, er det positivt at andelen kvinner i toppstillingene er mer 
enn doblet fra 2004 da det var 9,6 % kvinner. Også i kategorien førsteamanuensis er 
andelen kvinner stabil, men nedgangen fortsetter fram i 2009 og er nå 29 mot 30 % i 2008.  
 
I rekrutteringsstillingene er det god kjønnsbalanse, men i 2008 vippet kvinnedelen for første 
gang siden 2002 under 50 % (47,7 % i 2008 og 48,6 % i 2009). Dette er gode tall, men det er 
viktig å følge godt med på utviklingen.  
 
Det juridiske fakultet har økt kvinneandelen i faste vitenskapelige stillinger har noe siden 
2006, fra 18,9 til 27,4 prosent i 2009. Andelen kvinner blant alle vitenskapelige ansatte er på 
30,7 %. 42,3 % av stipendiatene er kvinner. Det er grunn til å tro at andelen kvinner blant de 
faste vitenskapelige ansatte vil øke fremover, da det er flere kvinner som har avlagt 
doktorgraden med gode bedømmelser i 2009. ”Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved 
Det juridiske fakultet 2008 – 2009” vil bli lagt til grunn for arbeidet med likestilling også i 
2010. 
 
Det psykologiske fakultet har et flertall kvinner i vitenskapelige stillinger samlet sett. 
Fakultetet har i en årrekke prioritert og kan vise til god utvikling i andel kvinnelige 
førstestillinger og rekrutteringsstillinger. Andelen kvinnelige professorer er 31,5 % og andelen 
kvinnelige førsteamanuenser er 49,7 %. Andelen kvinnelige stipendiater er 71,6 %. 
Hovedutfordringen for fakultetet ligger fortsatt i å øke kvinneandelen blant professorer, men 
andelen kvinner innen førsteamanuensisgruppen og stipendiatgruppen tilsier at det er grunn 
til å anta at fakultetets målsetning om å oppnå 40 % kvinneandel blant professorer kan 
oppnås innen år 2012. 
 
Bergen Museum har hatt en jevn andel kvinner i vitenskapeliges stillinger de siste årene. 
Kvinnene fordeler seg imidlertid ujevnt på fagområdene. Ved De kulturhistoriske samlinger 
var kvinneandelen i 2009 44 % mens den ved De naturhistoriske samlinger var 25 %. Totalt 
sett var det 30 % kvinner (8 av 27) i vitenskapelige stillinger.  
 
Utveksling 
Det humanistiske fakultet et stort internasjonalt kontaktnettverk som har gitt mange 
utvekslinger i 2009, både inn- og utreisende. Ingen av grunnenhetene melder om mindre 
aktivitet på utvekslingssiden, og det er således grunn til å anta at utvekslingsaktiviteten 
holder stand, men at mange utvekslinger er av kortere varighet enn fire uker. Alle enheter 
har hatt utveksling i større eller mindre grad i 2009, og kontaktnettverket strekker seg over 
hele verden og alle kontinenter.  
 

 6



Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet har en omfattende internasjonal aktivitet 
knyttet til det vitenskapelige personalet ved fakultetet, men indikatoren belyser i liten grad 
den reelle utvekslingen som foregår ved fakultetet, så lenge utveksling uten formelle avtaler 
ekskluderes. Kortere opphold enn fire uker fanges ikke opp i rapporteringen fra og med 2009 
(tidligere minimum en ukes varighet). 
 
Fakultetet setter årlig av midler knyttet til forskningstermin for opphold ved utenlandske 
forskningsinstitusjoner for sine fast vitenskapelige ansatte. I tillegg til den økonomisk støtten, 
avsetter instituttene ressurser i form av vikarer og/eller omfordeling av undervisnings- og 
veiledningsoppgaver. Ca 10-12 utenlandsopphold på inntil 12 måneders varighet innvilges pr 
år ved fakultetet. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har en årlig budsjettpost for støtte til utenlandsopphold 
for vitenskapelig ansatte. I 2009 fikk 10 fast vitenskapelige ansatte og 5 post.docs slik støtte 
etter søknad. For 2010 er 1,3 millioner avsatt til dette formålet i fakultetets budsjett.  
 
Av de 45 registrerte utvekslingene på fakultetet, er det 20 som er registrert på Senter for 
internasjonal helse. Senterets virksomhet er i stor grad basert på institusjonelle avtaler 
knyttet til forskningsprosjektene og forskerutdanningskandidatene, blant annet NUFU, 
Kvoteprogrammet, NOMA og EU-prosjekt. Gjennom disse avtalene er det løpende utveksling 
og opphold ved institusjonene som inngår i samarbeidet, men også her rapporteres det om 
utfordringer med registrering.  
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har ikke en tilstrekkelig systematisk registrering av 
utveksling av tilsatte og gjester gjennom året, og årsrapporttallene er sannsynligvis for lave. 
 
Instituttene hadde til sammen 17 innreisende og 47 utreisende tilsatte/gjesteforskere. Av de 
17 innreisende var 6 på institusjonsorganiserte avtaler og 11 var individbaserte avtaler. De 
utreisende fordeler seg med 16 på institusjonsorganiserte avtalar og program og 31 på 
individbaserte avtaler. NUFU er det mest brukte programmet til utveksling for tilsatte. Av 17 
innreisende var 6 kvinner og 11 menn (35 % kvinner). Av de 47 utreisende var bare 12 
kvinner (25 %). For de utreisende postdoktorene og stipendiatene er kjønnsfordelinga litt 
mindre skeiv, 5 av de 14 som hadde utenlandsopphold, var kvinner (36 %).  
 
Det juridiske fakultet har meget liten utveksling av tilsatte forskere via avtaler. Det er 
imidlertid mange av fakultetets forskere som reiser på kortere opphold på ulike faglige 
arrangementer i utlandet, og da særlig til Norden og Tyskland. Disse reisene er som regel et 
resultat av bilaterale, individuelle kontakter eller kontakter formidlet via eldre kolleger. Det er 
få opphold av lengre varighet (fire uker eller mer). Fakultetet har som mål å øke mobiliteten 
av forskere og ph.d.-kandidater i tråd med både egen og UiBs handlingsplan. Fakultetet har 
et fagmiljø med relativt stor andel unge forskere som finner det vanskelig å kombinere 
forskningsopphold av lengre varighet i en familiesituasjon med små barn.  
 
Det psykologiske fakultet har registrert 17 vitenskapelig tilsatte som har vært på utveksling 
gjennom universitetets avtaler i 2009. dette er en økning i forhold til året før, da tilsvarende 
tall var 14. Dette viser at det har vært en økning i reisevirksomheten ved fakultetet. Alle 
oppfordres til å søke om reisemidler gjennom Meltzers reisefond. I tillegg avsetter fakultetet 
egne midler til reiseformål der ansatte kan søke om støtte til konferansedeltakelse hvis de 
ønsker å presentere sin egen forskning. I 2009 delte fakultetet ut kr. 450 000 til slike formål 
(maks NOK 20000 per reise).. De vitenskapelig tilsatte oppfordres i tillegg til å prioritere 
internasjonal samhandling i forbindelse med forskningstermin.  
Bergen Museum. Forskningsopphold ved andre universiteter, museer og samlinger for å 
studere deler av deres samlinger, er en viktig del av forskningen for mange museumstilsatte. 
Dette gjøres imidlertid ikke gjennom utvekslingsavtaler, men som en del av kjennskap og 
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samarbeid gjennom forskningsnettverk. Museet kan ikke se at det er mulig å sette et måltall 
for utvekslinger gjennom avtaler for de neste årene.  
 
Forskningsledelse og organisering 
Det humanistiske fakultet har i 2009 hatt en tett dialog med institutter og sentre og med 
forankring i fakultetsledelsen. Ved de fleste grunnenhetene er det etablert større og mindre 
forskningsgrupper. Hver grunnenhet har siden høsten 2007 hatt en vitenskapelig 
forskningskoordinator med delegert ansvar for forskning og som sammen med instituttleder 
og forskningsutvalg følger forskningsaktiviteten lokalt. Det er også etablerte faste møter 
mellom institutt- og fakultetsledelsen der forskning naturlig blir satt på dagsorden. Prodekan 
for forskning driver dessuten et nettverk med forskningskoordinatorene, som møtes fire 
ganger i semesteret. Tre ledere er videre deltakere på UHRs dekanskole dette studieåret. 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet innførte i 2003 en ordning med 
åremålsansatte instituttledere med utvidede fullmakter, til erstatning for valgte styrere og 
overordnede instituttorganer (instituttstyrer). Modellen var begrunnet i råd fra en rekke 
nasjonale fagevalueringer. Forskningsrådet er nå i gang med en ny evalueringsrunde. 
Evalueringen av fysikkfagene fra februar 2010, tilrår meget sterkt at de norske 
fysikkinstituttene styrker sin strategiske planlegging og konsentrerer ressursene. Det tilrås 
større fleksibilitet i fordelingen av lønnsmidler og undervisnings- og forskningsoppgaver 
internt i staben.  
 
I 2008 og 2009 gjennomførte fakultetet en evaluering av ledelses og styringsmodellen ved 
instituttene. Denne ble utført av Nifu Step. Med bakgrunn i denne evalueringen, og etter 
anbefalinger fra en bredt sammensatt styringsgruppe, vedtok fakultetsstyret å beholde 
instituttledermodellen og å utvikle denne videre til enhetlig ledelse også på fakultetsnivå. 
Dette blant annet for å motvirke tendensen Nifu Step påpekte om et svekket fakultetsnivå 
etter innføring av sterkere ledelse av instituttene. Nifu Step spørreundersøkelsen viser en 
markant positiv utvikling i de ansattes opplevelse av faglig kvalitet og samarbeid, samt 
opplevelsen av et redusert konfliktnivå, i forhold til samme spørsmål stilt før innføringen av 
instituttledermodellen. Styrket fakultetsledelse må forventes å kunne gi bedre koordinering av 
de tverrfaglige aktivitetene. 
 
Fakultetet har behov for å videreutvikle modellen(e) for organisering og ledelse av 
tverrfaglige sentre, som blant annet SFFer. Fakultetet ser fordelen med tematiske 
strategiutvalg på tvers av disipliner, institutter og fakulteter og en del tverrfaglig aktivitet som 
ikke er organisert i sentre har dels blitt forsøkt håndtert av slike, blant annet marine fag, 
energi og petroleum, bioinformatikk, visualiering, nanovitenskap og ernæring. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet melder om et økende fokus på forskningsledelse ved 
fakultetet. Ved noen av instituttene har man valgt å systematisk organisere seg i 
forskningsgrupper, og langsiktig forskningsstrategisk planlegging er en prioritert oppgave ved 
alle institutt. Styrking av forskningsgruppene og systematisk bygging av nettverk på tvers av 
institutter og fakulteter vil fremme forskningen, og også bidra til økt synlighet og ekstern 
finansiering. 
 
For å utvikle og styrke framtidens forskningsledere, startet fakultetet et Program for yngre 
forskningsledere i 2009. I dette programmet kurses deltagerne i sentrale emner knyttet til det 
å drive og bygge opp forskningsgrupper, samtidig som hver deltager følges av en erfaren 
forsker (mentor) gjennom programmet. Ikke uventet var det stor søkning til programmet som 
så langt vurderes til å ha vært en suksess. 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet melder at organisering i tematiske forskergrupper er 
viktig for å styrke forskingsinnsatsen. Både størrelsen på gruppene og graden av 
formalisering varierer mellom instituttene, dels også mellom grupper på samme institutt. 

 8



 9

Noen institutt har gått lengre i retning av å formalisere lederfunksjonen for gruppene, bl.a. 
ved at gruppelederne er med i instituttets forskingsutvalg.  
 
Fakultetets rolle skal ikke være faglig styrende, men koordinerende og forløsende. Mange 
store forskingsprogram krever tverr- og flerfaglige tilnærminger, og det er viktig at fakultetet 
kan legge godt til rette for møteplasser og utvikling av prosjektideer på tvers av fagmiljøene. 
 
Det juridiske fakultet vil gjennom en mer aktiv forskningsledelse, også innenfor 
forskergruppene, legge til rette for et mer strategi- og målbasert fokus mot de internasjonale 
forskningsarenaene i året som kommer, òg i den neste strategiperioden, blant annet for å 
styrke fakultetets formidling av juridisk forskning i engelskspråklige fora. 
 
Det psykologiske fakultet er organisert i forskningsgrupper som skal være 
konkurransedyktige på nasjonale og internasjonale arenaer. Forskningsgruppene utarbeider 
selv forskningsplaner som spesifiserer tematisk område, forskningsmålsettinger, bidrag til 
rekruttering og forskerutdanning, ekstern finansiering, nasjonale og internasjonale 
samarbeidsrelasjoner samt gruppesammensetning og ledelse.  Det er opprettet Scientific 
Advisory Commitees som dekker samtlige forskningsgrupper. Årlige styringsdialoger med 
fakultetsledelsen danner grunnlaget for justering av gruppenes antall, sammensetning, 
strategier/forskningsplaner og samarbeidsrelasjoner. Fakultetet vil fra og med 1. mai 2010 
igjen være organisert med institutter.  
 
Bergen Museum har etablert 3 forskningsgrupper ved De naturhistoriske samlinger: 
Fylogenetisk Systematikk og Evolusjon, Fortidens landskap og Miljø og Biosystematikk. 
Gruppene har jevnlige møter og skal samarbeide om søknader til NFR. Ved nye utlysninger 
rettes stipendiatstillinger inn mot de strategiske satsingene. 
 
Museumsprosjektet 2014 ble planlagt i 2008 med start på nyåret 2009. Prosjektet har i 2009 i 
stor grad dreid seg om rehabilitering av Museplass 3 og utarbeidelse av funksjonsprogram 
for monumentalbygget. Videre er det planlagt nye magasinlokaler. Det er arbeidet lite med 
innhold i museets faglige virksomhet samt organisering, styring og ledelse. 
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Kvantitative resultatindikatorer 

Publikasjonspoeng 
Resultat 2006 2007 2008 2009

Antall publiseringspoeng 284 346 383 429

Relativ utvikling i antall poeng sammenlignet med 
foregående år 

+27,8% +21,8% +10,6% +12,0%

Antall poeng per førstestilling og postdoktor 1,29 1,62 1,75 1,94

Antall poeng per undervisnings-, forsknings- og 
formidlingsstilling 

0,74 0,90 0,97 1,11

Andel nivå 2 21 % 26 % 19 % 30 %

 
HF, UiB sammenlignet med andre HF-miljøer nasjonalt 
 UiB UiO NTNU* UiT**
Antall publiseringspoeng 429 713 292 303
Endring ift 2008 + 12,0 % -3,3 % 1,1 % -
Ant pub poeng per undervisnings-, 
forsknings- og formidlingsstilling 

1,11 1,28 0,95 
 

0,88

Andel nivå 2 30 % 20 % 20 % 21 %
*) Det historisk-filosofiske fakultetet. **) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 
 

Utvikling grunnenhetene 2008-2009 
Enhet 2008 2009 
Institutt for arkeologi, historie, kultur 
og religionsvitenskap (AHKR) 

137 140

Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studium (LLE) 

101
92

Institutt for fremmedspråk (IF) 53 95
Institutt for filosofi og 
førstesemesterstudier (FoF) 

23 27

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
(SKOK) 

26 4

Senter for vitskapsteori (SVT) 17 15
Senter for middelalderstudier (CMS) 18 47
Griegakademiet - institutt for musikk 
(CMS) 

9 10

TOTALT 383 429
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Kunstnerisk utviklingsarbeid 
Registreringer 2008 2009

1. Konserter 215 209

 Lokale 152 68

 Nasjonale 15 119

 Internasjonale 48 22

2. Innspillinger 9 13
3. Komposisjoner 5 1

 

Utveksling tilsette 
Resultat 2008 2009 
Utveksling gjennom avtaler 114 54

 

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) 
 2008 2009 2010 
 Resultat Resultat Ambisjonsmål 
Forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV) 11,4 mill 17,9 mill 18 mill 
EU-finansiert forskning 1,9 mill 4 mill 
Annen tildeling 10,4 mill 8,0 mill  
SUM BOA 21,8 mill 27,8 mill  
 

Likestilling 
Andel kvinner ansatt i undervisnings- og forskerstillinger 2008 2009 
 40,7 41,3 
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I. Generell omtale 
 
2009 har vært et år med stor forskningsaktivitet ved fakultetet. Den gode utviklingen på 
publiseringsfronten og tilsagn på eksternfinansierte prosjekter har holdt frem. Grunnenhetene 
rapporterer om mange prosesser som lover godt for 2010 og årene fremover. 
 
Økonomisk var 2009 et vanskelig år for fakultetet. Akkumulert merforbruk fra tidligere år 
samt tap av resultatbaserte inntekter, har ført til at fakultetet og grunnenhetene har hatt 
stramme rammer og små muligheter til å stimulere forskningsaktiviteten i ønsket grad. 
Forskningsrådets ordning med smådriftsmidler og Meltzerfondets tildeling av reisemidler har 
vært uvurderlige for forskerne ved fakultetet. Mange av forskerne ved fakultetet beklager at 
ordningen med smådriftsmidler fases ut av Forskningsrådet, og er bekymret for om UiB vil 
klare å finne budsjettmessig rom til å prioritere en tilsvarende ordning ved institusjonen i 
fremtiden. Fakultetet deler bekymringene, og ser ikke hvordan det vil være mulig å ivareta 
disse viktige insentivmidlene lokalt. UiB bør derfor vurdere å videreføre og videreutvikle 
ordningen som et spleiselag mellom universitetet og fakultetet, i tråd med begrunnelsen fra 
NFR for å avvikle ordningen. 
 

II. Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 

Publikasjoner 
Fakultetet har hatt en svært god økning i registrerte publikasjoner de siste årene og har 
oppnådd resultater over måltallene. De fleste av grunnenhetene har forbedret resultatene fra 
2008. Det har vært fokus på publisering og viktigheten av å registrere publikasjoner, både i 
ledergruppen ved fakultetet og lokalt på grunnenhetene. Økningen fra 2008 til 2009 var på 
hele 12 %, den største ved UiB. Andelen av nivå II-publikasjoner økte videre fra 19 % til 30 
%, noe som plasserer HF øverst på UiB-listen over andel publikasjoner på nivå II. 
Sammenlignet med de andre humanistiske miljøene nasjonalt ligger fakultetet meget godt an, 
og har en betydelig større prosentvis økning både i forhold til publikasjoner og andel nivå II. 
 
De tre store instituttene ved fakultetet står for i overkant av ¾ av publikasjonene, og av disse 
har AHKR den største andelen med 33 %. Andelen publikasjoner på nivå II ved instituttet har 
økt kraftig fra 2008 til 2009, og religionsvitenskap utmerker seg både ved instituttet og 
fakultetet som det faget med høyest andel publikasjonspoeng per ansatt, nemlig 6,0. Ved et 
par av de mindre grunnenhetene har publikasjonspoengene gått ned sammenlignet med 
fjoråret. Det meldes imidlertid at nytt materiale er antatt og klar for publisering i 2010, slik at 
dette er naturlige svingninger som skyldes at forskerne er i mellomår mellom publikasjoner.  
 
Kategoriene i FRIDA er ikke tilpasset registreringer for kunstneriske resultater. GA har drevet 
systematisk registrering av denne aktiviteten i påvente av bedre nasjonale registreringer, og i 
innledningskapitlet over er dette gjengitt i en egen tabell. Resultatene viser at også denne 
aktiviteten ved instituttet er stor, og at de ansatte er aktive både nasjonalt og internasjonalt. 
Aktiviteten er stabil totalt sett, med variasjoner fra år til år i forhold til frekvens av nasjonale 
og internasjonale konserter. Det hadde vært interessant å sammenligne aktiviteten ved 
instituttet med andre musikkmiljøer nasjonalt, men sammenlignbare oversikter er ikke 
offentlig tilgjengelige. 
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Utveksling 
Samlet sett har forskerne ved fakultetet et stort internasjonalt kontaktnettverk som har gitt 
mange utvekslinger i 2009, både inn- og utreisende. Grensen for rapporterbare utvekslinger er 
nå endret til et minimumsopphold på fire uker, noe som har gjort at antall registreringer har 
gått ned fra 112 i 2008 til 54 i 2009 Utveksling gjennom NORDPLUS- og ERASMUS-
ordninger har typisk en varighet på 3-5 dager. Ingen av grunnenhetene melder om mindre 
aktivitet på utvekslingssiden, og det er således grunn til å anta at utvekslingsaktiviteten holder 
stand, men at mange utvekslinger er av kortere varighet enn fire uker. Alle enheter har hatt 
utveksling i større eller mindre grad i 2009, og kontaktnettverket strekker seg over hele 
verden og alle kontinenter.    
 
Fremdeles er det slik at mange forskere arbeider internasjonalt uten tilknytning til formelle 
avtaler. Dette er ikke noe problem i seg selv, men det finnes ikke gode nok 
registreringsrutiner for disse. Basert på tilbakemeldinger fra grunnmiljøene ser vi at denne 
formen for mobilitet utgjør en ikke liten andel av utvekslingsaktiviteten knyttet til forskning.  
 
Siden reorganiseringen av fakultetet for to år siden har det ved de ulike grunnenhetene vært 
opprettet flere forskningsgrupper. Flere miljøer melder om økt utvekslingsaktivitet i 
tilknytning til disse, og mye av aktiviteten har vært mulig å få i stand på grunn av 
gjesteforskerprogrammet ved universitetet.  
 
Erfaringene har imidlertid også vist at det er en del administrative og praktiske spørsmål ved 
mottak av utenlandske statsborgere. Det er en utfordring å få bedre rutiner ved institusjonen 
på feltet, men også behov for bedre samordning med andre offentlige etater.  Det er viktig at 
man holder det byråkratiske på et minimum, og at de utenlandske statsborgere kan få ordnet 
de nødvendige papirer så raskt som mulig. 
 
 

Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet 
Fakultetet har de siste årene jobbet målrettet for å øke de eksterne inntektene. Det har vært et 
prioritert område for fakultetet og grunnenhetene sammen. Resultatene viser en økning på 
over 20 % fra 2008 til 2009, noe fakultetet er svært fornøyd med. Hovedinntektskilden på 
feltet er fremdeles Forskningsrådet, og resultatet i 2009 viser en økning på 36 % 
sammenlignet med 2008. I tillegg kommer resultatene knyttet til CMS fra Forskningsrådet 
som ikke er regnskapsført ved fakultetet. I 2009 utgjorde FFV-inntektene ved senteret 7,7 
millioner av totalt 11,6 millioner Når det gjelder resultater i forhold til EU-midler, er 
fakultetet fornøyd med fjoråret, siden det ligger rett under resultatene som var satt for oss. Det 
er ventet en økning i denne aktiviteten fremover, og fakultetet har ambisjon om et resultat på 
minimum 4 millioner EU-kroner i 2010. 
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Under følger en oversikt over større nye prosjekter i 2009.  
 
Ny forskningsrådsfinansiert virksomhet 
 
FOF FRIHUM-tildeling, en postdoktor 
AHKR  Palmyrena-prosjektet 

 Metodiske tilnærminger til internasjonal idé- og kunnskapsutvikling 
 Mangfold, fragmentering, enhet: historieskriving etter 1970 

IF Linguistic Indentity and Attitudes in Spanish-speaking Latin America (LIAS) 
SVT Reflexive Systems Biology 
LLE Språkutvikling på industristader 
 
Ny EU-finansiert virksomhet 
 
SVT  Deltagelse I NANOPLAT (2008-2009) 

 Technolife 
 Value Isobars 
 Seat - partner 
 Pegasus – partner 

Fem eksternfinansierte prosjektansatte gjennom disse 
LLE  Developing a Network-Based Creative Community; Electronic 

Literature as a Modell of Creativity and Innovation in Practice 
(HERA) 

 Photographs, Colonial Legacy and Museums in Contemporary 
European Culture (HERA) 

 Forskerutdanning CLARA-nettverk  
AHKR TRACSYMBOLS (ERC Advanced Grant) 
 
 
 
Nye andre finansieringskilder 
 
LLE Holberg-prosjektet med bidragsytere blant annet fra Sparebanken Vest, 

Fritt ord og Melzerfondet. 
AHKR Norges fiskeri- og kysthistorie. Bidrag blant annet fra næring og 

departement og samarbeid med blant annet høyskolene i Volda og Bodø 
og Universitetet i Tromsø. 

IF  Literary Transculturation (NordForsk) 
 NOMA-programmet: etablering av masterstudium i Bolivia 

 
I tillegg er det gitt støtte til mindre prosjekter fra Forskningsrådet og andre kilder. Meltzer-
støtte og smådriftsmidler er verdifulle kilder til individuelle prosjekter og for 
forskergruppene, og blir brukt aktivt både i forhold til nettverkskontakter og som ledd i en 
mer langsiktig prosess der målet er større søknader. 
 
Kunstnerisk produksjon ved Griegakademiet – Institutt for musikk foregår i stor grad med 
ekstern finansiering, men uten forankring i UiB. Slike eksempler kan være ensembler som 
drives av instituttets ansatte og som får prosjekt- og driftsstøtte gjennom nasjonale ordninger. 
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Mange kunstneriske prosjekter genererer videre inntekter fra festivaler og ulike 
konsertarrangementer. Det er vanskelig å anslå omfanget av denne aktiviteten, men den må 
nevnes i denne sammenheng. Det utøvende musikkmiljøet ved fakultetet har særlige 
utfordringer i forhold til finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid, og Forskningsrådet har 
ikke noe mandat for finansiering av denne. En fremtidig ordning i regi av programstyret for 
det nasjonale stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid vil kunne endre på dette. 
 
Fakultetet har hatt som mål å bedre den administrative støtten til forskningsadministrasjon. 
Kontakten mot sentrale avdelinger oppleves som god for de fleste av grunnmiljøene. Selv om 
samarbeidet er godt, er det behov for å utvikle rutinene videre og å forbedre 
informasjonsflyten. Det er to institutter som ønsker bedre oppfølging, nemlig Institutt for 
filosofi og førstesemesterstudier og Institutt for fremmedspråk.  
 
Knappe søknadsfrister og innspillsfrister oppleves som frustrerende blant forskerne, og det er 
behov for å se nærmere på hvordan institutt- og fakultetsledelsen kan bidra i det 
bistandsarbeidet Forskningsavdelingen gjør mot enkeltforskere i EU-søknader og større 
forskningsrådsøknader. Frikjøpsordninger og egenandeler må forankres på en god måte i 
ledelsene lokalt ved institutt og fakultet. 
 
Det har blitt arrangert informasjonsmøter for forskerne ved fakultetet sammen med 
Forskningsavdelingen og Forskningsrådet, og det har vært jobbet spesielt med å yte 
enkeltforskere søknadsbistand. I 2009 har to ansatte med tilknytning til fakultetet deltatt på 
opplæringsprogram rettet mot søknader for ERC Starting Grants, og det er planer om ny 
søknad mot ERC Advanced Grants. Fakultetet er meget tilfreds med samarbeidet og bistanden 
Forskningsavdelingen gir i slike større søknader. Høsten 2009 ble det kjent at 
arkeologimiljøet ved AHKR fikk et Advanced Grant, noe vi er svært stolte over. 
 
Også i 2009 har det forskningsadministrative personalet ved fakultetet deltatt på 
opplæringsprogram i regi av UiB. Høsten 2009 ble en fagøkonom ansatt ved fakultetet, og 
fakultetet er i ferd med å bygge opp lokal kompetanse på EU-prosjekter i tillegg til den 
sentrale ressursen som UiB har fått på plass. Per i dag er det bare SVT som benytter seg av 
den sentrale ressursen for oppfølging av EU-prosjekter, men det ventes at flere vil gjøre dette 
etter hvert som prosjektene kommer i gjenge. 
 
I de foregående årene har fakultetet hatt en egen prosjektutviklingspott på sitt 
forskningsbudsjett. Grunnet stram økonomi har det ikke vært mulig å forlenge ordningen til 
2010, noe som er svært beklagelig. Fakultetet har like store ambisjoner for BOA-
virksomheten i årene som kommer, og ser med bekymring på at ordningen med 
smådriftsmidler i regi av Forskningsrådet nå ser ut til å fases ut. Som allerede nevnt håper 
fakultetet at UiB som institusjon tar på seg et ansvar for å opprettholde denne viktige kilden 
til midler for institusjonens forskere, ikke bare innenfor humaniora.  
 

Likestilling 
Blant den vitenskapelige staben har fakultetet en kvinneandel på 44 % totalt sett. 51 % er 
kvinner når det gjelder rekrutteringsstillingene, og i postdoktorkategorien utgjør kvinnene 60 
%. Blant øvrige vitenskapelig stab er kvinneandelen på vel 41 %. Det er store forskjeller 
mellom de ulike grunnenhetene og fagmiljøene.  
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Fakultetet har de siste årene ligget godt an sammenlignet med de andre fakultetene ved UiB 
og sammenlignet med de andre humanistiske fakultetene nasjonalt. I 2009 har derimot 
samtlige andre HF-fakulteter gått forbi i prosentandel kvinner i vitenskapelig stab. Når det 
gjelder prosentandel kvinnelige professorer ligger vi fremdeles godt an relativt sett. Det er 
imidlertid en stor utfordring at det blir en stor avgang av kvinnelige professorer i årene som 
kommer. Med et stramt budsjett og få muligheter for tilsettinger i faste stillinger, blir det en 
særskilt utfordring å øke andelen av kvinnelige professorer fremover. Det viktigste 
virkemidlet fakultetet har, synes således fremdeles å være å legge til rette for 
kvalifiseringsordninger for opprykk. Med basis i Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
er det opprettet et nettverk for kvinner i filosofi med tanke på rekruttering av kvinner til 
filosofisk forskning. 
 

III. Generell presentasjon av resultater, planer, utfordringer og 
prioriteringer 
 
Fakultetets forskningsstrategi gjelder for perioden frem til 2011. Hovedmålet med strategien 
er å bidra til å synliggjøre betydningen av og egenarten ved humanistisk forskning og 
kunstnerisk utviklingsarbeid. Resultater i forhold til hovedmålet skal i løpet av perioden 
komme til syne gjennom nasjonale evalueringer og indikatorer; som for eksempel 
publiseringspoeng, avlagte doktorgrader og andel bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 
Målet er videre å hevde seg i internasjonale kvalitetsrangeringer. Fakultetet ønsker særlig å 
støtte internasjonalt anerkjente forskermiljøer som Senter for middelalderstudier (CMS) og 
andre miljøer, enkeltforskere eller forskerskoler som har vist at de har et potensial til å få en 
slik status. I 2009 har det blitt arbeidet med aktuelle miljøer ved grunnenhetene med tanke på 
utvikling av større søknader.  
 
I forlengelsen av midtveisevalueringen av CMS ble senteret reorganisert for å knytte det 
nærmere fakultetet og instituttene. Senteret er styrket gjennom at UiB har finansiert en 
professorstilling og en stipendiatstilling, og fakultetet har gått inn med to postdoktorstillinger 
til de instituttene som har avgitt forskere til senteret. Fakultetet har sammen med senteret satt i 
gang en prosess med tanke på fremtiden til middelalderforskningen etter SFF-periodens utløp, 
og dette blir en viktig sak for fakultetet fremover. 
 
Det har som nevnt over blitt arbeidet målrettet med miljøer som har potensial bl.a.  for støtte 
fra det europeiske forskningsrådet. Professor Christopher Henshilwood ved arkeologimiljøet 
fikk høsten 2009 tilsagn om ERC Advanced Grants med et prosjekt som skal utvikle et 
internasjonalt langtids forskningsprogram i sørlige Afrika, Europa og den nære Østen. Målet 
er å bygge opp et tverrfaglig forskerteam på rundt ti forskere som skal kombinere arkeologi 
med klimafunn fra de tidligste tider. Fakultetet har videre hatt to yngre forskere med på UiBs 
opplæringsprogram med tanke fremtidige søknader om Starting Grants. Fakultetet har også 
flere potensielle kandidater til ERC Advanced Grants som det arbeides med i samråd med 
Forskningsavdelingen. To miljøer arbeider med tanke på SFF-søknad ved neste runde. Flere 
fagmiljøer og enkeltforskere arbeider med prosjektsøknader mot FP7. 
 
Med en økende andel BOA-prosjekter blir det viktig for fakultetet å sikre at det er 
tilstrekkelig med administrative ressurser knyttet til prosjektene, både når det gjelder 
oppfølging av prosjektøkonomien, men også til generell prosjektadministrasjon. Det er viktig 
at det bygges opp kompetanse på alle faser i prosjektene lokalt, også i søknadsfasen. Det er 
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behov for samarbeid mellom de administrative nivåene ved institusjonen, slik at forskerne får 
best mulig oppfølging fra søknad til avslutning. Eksternfinansiert virksomhet er en viktig 
kilde til forskningsaktivitet som både er ønskelig og nødvendig som supplement til forskning 
finansiert via grunnbudsjettet, men dersom prosjektbudsjetter ikke blir tilstrekkelig 
kvalitetssikret med tanke på totalkostnader for prosjektperioden, vil prosjekter kunne utgjøre 
et stort press på fakultetsøkonomien.  Med en økende prosjektportefølje og en stram 
fakultetsøkonomi er dette særlig viktig, og fakultetet har arbeidet for å skaffe bedre oversikter 
og utvikle interne rutiner for BOA-virksomheten. I dette ligger det også vurdering av risiko 
og deling av tap og gevinst. En større sak skal etter planen legges frem for fakultetsstyret i 
mai 2010 med utgangspunkt i dette. 
 
Fakultetet har samlet sett mye samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, både nasjonalt og 
internasjonalt, mellom enkeltforskere, men også gjennom avtaler. Lokalt i Bergen har 
forskere ved flere institutter samarbeid med NHH og Høgskolen i Bergen, i tillegg drives det 
mye godt samarbeid med UiBs randsoner. Fagmiljøer ved de fleste grunnenheter har 
relasjoner til Uni Rokkansenteret, Uni Global, Uni Digital og Uni Helse for å nevne noen. 
Fagmiljøer ved fakultetet har i en årrekke hatt et langt og godt samarbeid med Uni Digital, og 
fakultetet har frem til 2009 årlig bidratt med en million til Uni Digital til kjøp av tjenester og 
vedlikehold av ulike korpus, samt samarbeid om Wittgensteinsarkivet. Fra 2010 er denne 
avtalen sagt opp, men samarbeider holder frem ved at det inngås avtaler for hvert enkelt 
prosjekt. Det er også samarbeid med museumssektoren i Bergen.  
 
Det utøvende musikkmiljøet ved Griegakademiet – Institutt for musikk har tett samarbeid 
med aktører både nasjonalt og internasjonalt. Lokalt gjelder det blant annet Bergen 
Filharmoniske orkester, kirkene og Festspillene i Bergen for å nevne noen. Mye av aktiviteten 
knyttet til utøvende musikk er dessuten basert på samarbeid med eksterne aktører. 
 
Fakultetet har i 2009 arbeidet systematisk med å styrke forskningsledelsen lokalt, i tett dialog 
med institutter og sentre og med forankring i fakultetsledelsen. Langsiktig planlegging og 
koordinering av forskningsaktiviteter er en prioritert oppgave for instituttene. Ved de fleste 
grunnenhetene er det etablert større og mindre forskningsgrupper. Fakultetet har ennå ikke 
oversikt over hvordan dette har bidratt til forskningsaktiviteten ved fakultetet, men ønsker å 
gripe fatt i dette i løpet av 2010. Hver grunnenhet har siden høsten 2007 hatt en vitenskapelig 
forskningskoordinator med delegert ansvar for forskning og som sammen med instituttleder 
og forskningsutvalg følger forskningsaktiviteten lokalt. Det er også etablerte faste møter 
mellom institutt- og fakultetsledelsen der forskning naturlig blir satt på dagsorden. Prodekan 
for forskning driver dessuten et nettverk med forskningskoordinatorene, som møtes fire 
ganger i semesteret. Tre ledere er videre deltakere på UHRs dekanskole dette studieåret. 
 
Det meste av midler knyttet til forskningsaktiviteter er fordelt til grunnenhetene, med delegert 
myndighet til instituttleder i bruken av disse. Grunnenhetene har i 2009 selv tildelt 
forskningstermin, publiseringsstøtte og forskningstermin, noe som gir instituttlederne større 
mulighet til langsiktig planlegging. Nytt  var det i 2009 også at ledige stipendiathjemler ikke 
lystes åpent ut i en felles fakultetsutlysning, men ble fordelt til grunnenhetene etter en nøkkel. 
 
Fakultetet mener det er viktig å sikre de ansattes forskningsfrihet, og at dette på sikt vil gi de 
beste resultatene. Det innebærer en skepsis til sentralt initierte satsningsområder. Mange 
prosjekter som har nådd høyt i internasjonale evalueringer og søknadsrunder, har sprunget ut 
av nyorientert forskning på grunnivået. Det er derfor viktig å ivareta en kultur der langsiktige 
forskningsområder og nye forskningsfelt er tuftet på forskernes egne initiativ, kompetanse og 
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kontaktnett. Det tar tid å bygge opp fagområder og satsninger må baseres på reelle 
forskningsbehov og solid forskningskompetanse for bli vellykkede. Fakultets hovedoppgave i 
denne sammenhengen er å identifisere og støtte de beste initiativene. Her er det også viktig å 
være åpen for de mulighetene humaniora kan ha i mer spissede satsninger, enten det er i 
programmer myntet på humaniora og samfunnsvitenskap eller nye arenaer. Et viktig punkt i 
den nasjonale humaniorastrategien utarbeidet i regi av Forskningsrådet er at store satsinger 
alltid skal ha en humaniorakomponent. Gjennom Det nasjonale fakultetsmøtet vil fakultetet 
arbeide aktivt mot Forskningsrådet for å sikre at dette blir fulgt opp.  
 
Fakultetet har også en særlig rolle når det gjelder å knytte vår forskningsmiljøer til 
universitetets satsinger. Under vil vi oppsummere innspill fra de grunnenheter som har hatt 
kommentarer knyttet til pågående og planlagte tverrfaglige og flerfaglige satsninger: 
 
Ved AHKR har en rekke forskningsgrupper utgangspunkt i etablerte satsningsområder ved 
UiB eller fakultetet. Disse er: Midtøsten og Afrika, Helse-, velferd og vitenskapshistorie, og 
Demokrati, styring, rett og arbeidsliv. Instituttet mener at forskningsfelt knyttet til 
forskningsgruppen Internasjonaliseringsprosesser i kulturelt og historisk perspektiv vil kunne 
bli et aktuelt fremtidige satsningsområde. Det samme gjelder Antikkens historie, kultur og 
religioner, som vil kunne videreutvikles som satsningsfelt. Tverrfaglig samarbeid om 
utdanningstilbud innenfor antikke studier har gjort Bergen til et faglig ledende nasjonalt 
tyngdepunkt. 
 
Griegakademiet – Institutt for musikk ser gjenoppbygging av musikkvitenskapsfaget som det 
viktigste redskapet for å utvikling av tverr- og flerfaglig samarbeid. Ved instituttet er flere 
forskningsgrupper under oppbygning og flere har kommet til i 2009. Instituttet mener at 
forskningsgruppen Griegforsk særlig åpner for samarbeid mellom musikk-, litteratur- og 
språkfag. 
 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ønsker å utvide aktiviteten ved senteret til 
også å gjelde utdanningstilbud, og er i en utredningsfase i forhold til dette.  
 

IV. Avslutning og oppsummering 
Fakultetet har hatt en god utvikling på publikasjonssiden, også i forhold til nivå II. Dette er en 
utvikling vi håper holder frem, samtidig som vi er bekymret for at våre stramme budsjetter og 
mindre rom for støtte av tiltak som kan skjerme tid til forskning, skal føre til at denne gode 
utviklingen kan snus i negativ retning. SKOK har for eksempel erfart at forlag krever 
medfinansiering i forbindelse med publisering, og det blir paradoksalt om miljø hos oss må 
takke nei til publisering fordi man ikke makter å bidra med egenandeler. 
 
Som nevnt over, er det spesielle utfordringer knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi bør 
satse mer på å rekruttere flere kandidater til det nasjonale stipendprogrammet sammen med 
UiB sentralt, og i fellesskap finne frem til gode insentiver for å støtte og utvikle denne 
aktiviteten. Virksomheten ved instituttet var i 2009 gjennom en intern evalueringsprosess og 
skal evalueres eksternt i løpet av 2010. 
 
Fakultetet har i 2009 hatt en gledelig utvikling på forskningssiden, trass i trange økonomiske 
forhold. Langsiktighet og målrettet arbeid over flere år har begynt å gi resultater. Fakultetet 
deler flere av grunnenhetenes bekymring over at den økonomiske situasjonen vil gå ut over 
forskningen på en slik måte at den gode utviklingen reverseres. Med de økonomiske rammene 
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fakultetet har til disposisjon vil 2010 i beste fall bli et konsolideringsår, eller hvileskjær, med 
få om noen muligheter for støtte til gode miljøer i form av såkornmidler. At ordningen med 
smådriftsmidler har fortsatt i 2010 har gitt mange et pusterom og muligheter som ellers ikke 
ville vært til stede. Fakultetet frykter negative effekter i fremtiden om ikke UiB tar et 
institusjonelt ansvar for å videreføre ordningen lokalt. Vi har videre fått tilbakemeldinger på 
at flere miljøer opplever det som uheldig at UiB ikke har funnet rom til å prioritere 
gjesteforskerordningen i 2010, og at en gjeninnføring av ordningen ønskes velkommen i 
fremtidige budsjetter 
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Innledning 
 

Bakgrunn og prosess 
Det vises til brev fra universitetsdirektøren av 20. januar 2010 (saksnummer 10/954), med 
bestilling for forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding.  
 
Universitetsledelsen har satt ned en arbeidsgruppe som skal levere utkast til fornyet strategisk 
plan for UiB for perioden 2011-2015, og universitetsdirektøren ber på denne bakgrunn også 
om innspill til dette arbeidet i forbindelse med fakultetenes forskningsmeldinger. Det 
matematisk naturvitenskapelige fakultet har nylig startet vår egen strategiprosess, og kan 
foreløpig i liten grad gi innspill knyttet til faglige prioriteringer. Vi har imidlertid noen 
generelle innspill og anbefalinger til den sentrale arbeidsgruppen (se kapittel 4). Fakultetet 
håper på anledning til å komme med ytterligere innspill til arbeidsgruppen og 
universitetsledelsen etter hvert som fakultetets nye strategiske planer utarbeides. 
 
Forslag til forskningsmelding oversendes universitetsdirektøren innen fristen 15. april. Det tas 
imidlertid forbehold om eventuelle endringer som resultat av fakultetsstyrets behandling. 
Fakultetsstyret vil behandle forskningsmeldingen i møte 5. mai 2010.  
 

Kjennetegn ved forskningsaktiviteten ved fakultetet og utfordringer 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har flere sterke forskningsmiljøer som får 
toppkarakter i nasjonale fagevalueringer, og som befinner seg i den internasjonale 
forskningsfronten. Disse miljøene bidrar til ny erkjennelse og kunnskap i et globalt 
perspektiv. Slike fagmiljø bidrar også til UiBs vitenskapelige omdømme, og vil helt klart 
være sentrale for videreutviklingen av UiB som et internasjonalt synlig forskningsuniversitet.  
 
Mens midler til forskning bevilget direkte til institusjonene stagnerer eller reduseres, 
kanaliseres betydelige norske forskningskroner til EU-forskning, Det europeiske 
forskningsrådet (ERC), Norges forskningsråd, Regionale forskningsråd osv.  
 
Grunnlaget for å finansiere grunnforskning innen fakultetets fagområder finnes dermed i 
økende grad utenfor egen institusjon, og kan bare oppnås i sterk og i økende grad global 
konkurranse.  
 
Suksess i konkurransen om de store basale grunnforskningsprosjektene, er avhengig av faglig 
sterke grunnforskningsmiljøer og krever en helhetlig organisering, ledelse og administrasjon 
på alle nivå ved universitetene. Disse aspektene blir senest berørt i Forskningsrådets 
evaluering av grunnleggende forskning i fysikk (fysikkfagevalueringen)1. 
 
Fakultet er en markant bidragsyter til den vitenskapelige aktiviteten ved UiB. Dette gir seg 
utslag både i form av kvantitative resultater (antall phd-grader, publikasjonspoeng etc), og i 
form av suksess i konkurransen om eksterne forskningsmidler. 
 

                                                 
1 http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering+av+grunnleggende+forskning+i+fysikk/1235469194096  
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Et av kjennetegnene ved den matematisk-naturvitenskapelige forskningen ved UiB har vært 
en god balanse mellom teoretisk og eksperimentell aktivitet, gjenspeilet i utdanningen på alle 
nivå, fra bachelor- til forskerutdanning.  
 
Den eksperimentelle aktiviteten er ressurskrevende i form av behov for infrastruktur som 
laboratorier og feltutstyr, som f. eks forskningsfartøyer. Fysikkfagevalueringen påpeker blant 
annet behovet for å styrke den eksperimentelle forskningen, noe som fordrer ytterligere 
investeringer i kostnadskrevende infrastruktur. Etablering, drift og bruk av denne type 
infrastruktur stiller krav til høyt spesialisert støttepersonell, til stor grad av koordinering og 
ledelse, og til et systematisk og forebyggende HMS-arbeid. I tillegg er den eksperimentelle og 
feltbaserte forskningen i seg selv tidskrevende og tidvis uforutsigbar. 
 
Som en konsekvens av at den eksperimentelle og feltbaserte virksomheten er svært 
kostnadsintensiv, vil måltall som settes for fakultetet knyttet til forskning, forskerutdanning 
og masterutdanning ikke kunne innfris uten en betydelig andel ekstern finansiering. For 2009 
utgjorde bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 41% av den samlede virksomheten 
ved fakultetet.  
 
Fakultetets avhengighet av eksterne midler for å innfri måltall innen forskning og utdanning 
medfører sårbarhet og spesielle utfordringer. Dette er noe som ikke bare angår fakultetet men 
hele UiB, ettersom vårt fakultet står for en vesentlig del av de resultater som inngår i KDs 
grunnlag for resultatbasert omfordeling (RBO) mellom institusjonene. Fakultetet og UiB er 
således avhengig av en betydelig ekstern finansiering, ikke bare for å kunne gjennomføre 
forskningsprosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling, men også for å lykkes i konkurransen 
om den resultatutsatte delen av grunnbevilgningen fra KD. Fakultetet anser ikke en økning av 
grunnbevilgningen som realistisk i de kommende årene. Dersom våre fagmiljøer skal kunne 
øke omfanget og bedre kvaliteten på forskningen, forutsetter dette økt ekstern finansiering.   
 
Gjennom det såkalte UFO-vedtaket i 2007 besluttet universitetsstyret at UiB som en hoved-
regel selv skal forvalte og organisere sin bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet.  
 
Skal UiB også i framtiden ha som mål å være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet, 
mener fakultetet at noen av de største utfordringene vil være å: 
 

1) Utvikle flere og mer konkurransedyktige forskningsmiljøer 
 
2) Tilpasse organisasjonen til de behov som konkurranseutsatt forskningsfinansiering 

medfører 
 
3) Tilpasse organisasjonen konsekvensene av UFO- vedtaket fra 2007  

 
Slike tilpassinger vil kreve en rekke strategiske, organisatoriske, ledelsesmessige, 
administrative og ikke minst personalpolitiske grep. 
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Kvalitativ omtale av hver resultatindikator 
 
I tabell 1 vises en oversikt over de ulike resultatindikatorene som er oppnådd for fakultetet 
knyttet til forskningsaktiviteten, samt måltall vedtatt av fakultetsstyret2 for 2010.  
 
Tabell 1 Kvantitative indikatorer – forskningsmelding (beløp i 1 000)  

Resultatindikator Resultat 
2008 

Resultat 
2009 

Måltall 
2010 

Publikasjoner: 
Totalt antall publikasjonspoeng 
% andel publikasjoner på nivå II 

501,3
24,3

524 
23,8 

525

Utveksling av tilsatte gjennom avtaler: 
Totalt antall utvekslinger ** 209 96   

Midler fra forskningsrådet: 
Omfang av forskning finansiert av forskningsrådet 180 315 203 281 190 000
EU-tildeling: 
Omfang forskning finansiert av EU 7 373 11 137 15 000

Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt 252 177 304 811 272 000

Bidrags- og oppdragsvirksomhet som ikke er 
regnskapsført ved UiB eller Uni Research* 1 999 2 930   
Likestilling: 
% andel kvinner i vitenskapelige stillinger *** 25,4 % 26,3 %   

 
*)    Omfang som ikke fremkommer av UiBs regnskapssystemer, men som det gjennom flere år har vært krevd 
       rapportering for med frist 1. februar. Dette for å synliggjøre totalt omfang av virksomheten. 
**)   For 2008 var minimum varighet for utveksling satt til en uke, for 2009 var varighet satt til  
       minimum 4 uker 
***)  Instituttlederstillinger er her regnet som administrative stillinger og derfor ikke inkludert 

 

Publikasjoner 
Publikasjonsindikatoren tar utgangspunkt i antall publiseringspoeng og ikke antall 
publikasjoner. Publikasjonspoeng representerer et vektet estimat for publiseringsaktivitet og 
nivå, og er indikatoren som benyttes i KDs finansieringsmodell. I tillegg til antall 
publiseringspoeng, framkommer andel poeng på nivå II, dvs. nivået som gir ekstra uttelling i 
finansieringsmodellen, og som skal representere de mer prestisjefylte publiseringskanalene.  
 
Fakultetet oppnådde 524 publikasjonspoeng i 2009, bare ett poeng unna måltallet på 525. 
Fakultetsstyret har ikke satt måltall for hvor stor andel av publikasjonspoengene som skal 
være nivå II-publikasjoner i 2010. Det ble heller ikke gjort for 2009. 
 

                                                 
2 Se Budsjett 2010 – forslag til rammetildeling til institutter og enheter  
http://www.uib.no/filearchive/2009-009-mn-saksforelegg.pdf  
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Figurene under viser utviklingen i antall publikasjonspoeng og for andel nivå II-publikasjoner 
ved fakultetet for perioden 2004-2009, hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning 
(DBH)3. 
 
Figur 1 Publikasjonspoeng for fakultetet 2004-2009 (DBH) 
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Figur 2 Prosent nivå II-publikasjoner for fakultetet 2004-2009 (DBH) 
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I tillegg har Universitetsbiblioteket (UB) utarbeidet oversikter over publikasjonspoeng-
utviklingen også på instituttnivå, inkludert oversikt over publikasjonspoeng sett i relasjon til 
antall ansatte (se appendiks). 
 
Andelen publikasjonspoeng på nivå II gir en indikasjon på kvaliteten på publiseringskanalene 
som benyttes. For 2009 er 23,8% av publikasjonspoengene knyttet til nivå II publikasjoner. 
Dette er den laveste andelen siden toppåret 2004, og utviklingen bør følges videre. Når det 

                                                 
3 http://dbh.nsd.uib.no/  
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gjelder antall publikasjonspoeng er utviklingen positiv, og med unntak av toppåret i 2006 er 
2009 året med høyest antall poeng siden 2004. 
 
Instituttene trekker fram noen generelle momenter knyttet til publikasjonspoeng: 
 

 Det må fortsatt arbeides for å unngå feil og underrapportering. Det er viktig at UiB blir 
oppgitt som adresse i alle tilfeller der UiB bør krediteres. Spesielt bør instituttene være 
oppmerksom på dette når det gjelde phd-studenter med andre arbeidsgivere.  

 
 Det må kontinuerlig arbeides i forhold til hvilke publiseringskanaler som bør 

kategoriseres som hhv nivå I og nivå II (i prinsippet skal de 20% mest prestisjefylte 
publiseringskanalene utgjøre nivå II innen de ulike fagområdene).  

 
 For fagområder med tradisjon for mange medforfattere fra andre institusjoner enn UiB 

blir forfatterandelene svært små, og gir dermed lite uttelling i form av 
publikasjonspoeng. Det norske ”tellekantsytemet” kan således motvirke internasjonalt 
forskningssamarbeid, som f. eks ved CERN, om det ikke brukes forsiktig.  

 

Utveksling av tilsatte gjennom avtaler 
Dette er en indikator som KD krever rapportert fra institusjonene. Målet med å tallfeste antall 
utvekslinger gjennom avtaler er å synliggjøre mobilitet blant vitenskapelige ansatte og 
gjesteforskere. Instituttene har rapportert resultat for denne indikatoren fra 2005, men det 
knytter seg stor usikkerhet rundt tallene. På denne bakgrunn har fakultetet ikke satt opp noe 
måltall verken for 2009 eller for 2010. 
 
Det foregår en omfattende internasjonal aktivitet knyttet til det vitenskapelige personalet ved 
fakultetet. Mye av forskningen som utføres ved fakultetet skjer som følge av initiativ og 
kontakt mellom enkeltforskere. Slike kontakter fører ofte med seg forskningsopphold og 
utveksling for vitenskapelige ansatte, uten at dette er regulert i avtaler. Omfanget av slike 
forskningsopphold og utvekslinger er stort. Indikatoren belyser dermed i liten grad den reelle 
utvekslingen som foregår ved fakultetet, så lenge utveksling uten formelle avtaler 
ekskluderes. Kortere opphold enn fire uker fanges ikke opp i rapporteringen fra og med 2009 
(tidligere minimum en ukes varighet). 
 
Fakultetet setter årlig av midler knyttet til forskningstermin for opphold ved utenlandske 
forskningsinstitusjoner for våre fast vitenskapelige ansatte. I tillegg til den økonomisk støtten, 
avsetter instituttene ressurser i form av vikarer og/eller omfordeling av undervisnings- og 
veiledningsoppgaver. Ca 10-12 utenlandsopphold på inntil 12 måneders varighet innvilges pr 
år ved fakultetet. 
 
Forskningstermin med opphold ved utenlandske institusjoner fremmer både internasjonalt 
samarbeid og sammenhengende tid til forskning. Som alternativ til økonomisk støtte til 
utenlandsopphold i forbindelse med egen forskningstermin, kan kvinner ved fakultetet få 
støtte til å invitere samarbeidspartnere til UiB (se også avsnitt 2.7 om likestilling). 
 
Generelt kan vi si at det foregår en omfattende internasjonal aktivitet knyttet til det 
vitenskapelige personalet ved fakultetet. Indikatoren, slik den er definert i dag, reflekterer 
ikke dette. 
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Forskningsrådsfinansiert aktivitet 
Figuren under viser en vedvarende vekst knyttet til forskningsrådsfinansiert aktivitet for 
perioden 2005-2009, og resultatet for 2009 (på kr 203,3 millioner kroner) er høyere enn både 
resultatet i 2008 (kr. 180,3 millioner kroner) og måltallet for 2009 (kr 181 millioner kroner).  
 
Fakultetsstyret har satt måltallet for forskningsrådsfinansiert aktivitet for 2010 til 190 
millioner kroner. 
 
Figur 3 Forskningsrådsfinansiert aktivitet ved fakultetet 2005-2009 (beløp i 1.000 kr) (regnskapstall UiB)  

Forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2005 2006 2007 2008 2009

Forskningsrådsfinansiert
virksomhet (FFV)

 
 
Noe av veksten i 2008 og 2009 har sammenheng med at UiB i 2007 vedtok å overføre 
(tilbakeføre) en del BOA-prosjekter fra Unifob4 til UiB, blant annet to SFFer. 
 
Mange av instituttene påpeker hvor vanskelig det er å få tilslag på søknader om frie 
grunnforskningsmidler, som f.eks gjennom FRINAT. Selv toppevaluering av søknader ikke er 
noen garanti for innvilgelse. Denne situasjonen trekkes også fram som uheldig i 
kjemievalueringen i 2009. Det oppfattes som svært lite motiverende blant våre 
toppforskningsmiljøer å benytte tide på å søke om frie forskningsrådsmidler all den tid denne 
potten er uforholdsmessig liten sammenlignet volumet av høykvalitetssøknader. Fakultetet er 
av den oppfatning at UiB må kommunisere denne bekymringen til Forskningsrådets ledelse 
og til våre forskningsmyndigheter. 
 
Instituttene melder at de registrerer effekten av Forskningsrådets endrede policy om å innvilge 
større prosjekter, men relativt sett færre stipendiatstillinger. Det utrykkes bekymring for phd-
utdanningen dersom det ikke tildeles nye universitetsstipendiatstillinger som kompensasjon 
for denne nedgangen. Det er ikke bevilget nye universitetsstipendiatstillinger over 
statsbudsjettet for 2010 for UiB.  
 
Fakultetet er imidlertid av den oppfatning at større, fullfinansierte prosjekter vil være gunstig 
for å kunne løse tunge forskningsoppgaver, selv om dette medfører færre innvilgende 
søknader. Spesielt er fullfinansiering fra Forskningsrådet gunstig siden dette sparer fakultet 

                                                 
4 Fra 2002-2007 var daværende Unifob (nå Uni Research) hovedredskap for UiB for organisering av eksternt 
finansiert virksomhet (BOA-aktivitet). Denne ordningen ble opphevet med det såkalte ”UFO”-vedtaket i 2007. 
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for å benytte grunnbevilgningsmidler for fullfinansiering av prosjektene. Prinsippet om 
fullfinansiering øker dermed fakultetets handlingsom. Det er videre gunstig at avskrivning av 
utstyr også kan legges inn i søknadene. Dette åpner for nye finansieringsmodeller for 
kostnadskrevende utstyr som benyttes av ulike miljøer, for eksempel kjernefasiliteter. 
 
Figurene nedenfor viser at antall stipendiatstillinger finansiert av Forskningsrådet er lavere i 
2009 enn i 2008. Det samme gjelder for øvrig også for stipendiater under andre 
finansieringstiltak. Foreløpig har denne nedgangen blitt kompensert ved nye universitets-
stipendiatstillinger over eget grunnbudsjett, og antall stipendiatstillinger har aldri vært høyere 
ved fakultetet enn i 2009. Veksten i antall stillinger ser imidlertid ut til å flate ut. 
Tallgrunnlaget for figurene finnes i appendiks. 
 
Figur 4 Utviklingen i stipendiatstillinger ved fakultetet 2004-2009 fordelt på finansieringssiklder (DBH) 
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Figur 5 Totalantall stipendiatstillinger ved fakultetet 2004-2009 (DBH) 
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Figurene gjelder stipendiater der UiB (fakultetet) er arbeidsgiver5.  
 
Ved større bevilgninger fra f. eks Forskningsrådet og Bergen forskningsstiftelse, har det vært 
stilt krav til egenandeler fra UiB. For vårt fakultet blir universitetsstipendiatstillinger i stor 
grad brukt strategisk som slike egenandeler, ettersom vi har begrenset med frie midler. I 
tillegg er en del av disse øremerket fra UiB inn mot strategiske satsinger.  
 
En slik strategisk bruk av universitetsstipendiatstillinger kan innebære utfordringer når det 
gjelder å rekruttere bredt blant de aller beste forskningstalentene, og også når det gjelder å 
sikre forskerutdanning inn mot bredden av fakultetets fagområder.   
 

EU-tildeling 
Tildelingene fra EU ble mer enn halvert fra 2005 til 2006, og ytterligere redusert i 2007. Noe 
av årsaken til nedgangen skyldes avslutningen av 5. rammeprogram, samtidig som profilen på 
6. rammeprogram gav dårlig uttelling for fakultetet.  
 
Figuren under viser en oversikt over EU-finansiert forskning ved fakultetet for perioden 2005-
2009.  
 
Figur 6 EU-tildeling ved fakultetet 2005-2009 (beløp i 1.000 kr) (regnskapstall UiB) 
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Profilen på det 7. rammeprogrammet ser imidlertid ut til å være mer i overensstemmelse med 
fakultetets fagprofil, og MN-fakultetet deltar nå i 25 av de 51 prosjektene UiB har fått tilslag 
på eller er i kontraktsforhandlinger om. Vi forventer derfor vekst i den EU-finansierte 
aktiviteten for 2010, og det er satt et måltall på 15 mill kroner for denne. Selv om fakultetet er 
svært fornøyd med utsiktene for 2010 vil det arbeids aktivt med å øke EU-bidraget ytterligere.  
 
EU-søknader og drift av EU-prosjekter er svært tid- og kompetansekrevende både for 
prosjektledere og administrativt personale. Fakultetet har som mål å styrke sin posisjon for 
fremtidige EU-tildelinger. Fakultetets pågående samarbeid med Forskningsavdelingen om en 

                                                 
5 Det finnes i tillegg en del registrerte phd-studenter ved fakultetet som har stillinger hos andre arbeidsgivere. 
Disse regnes ikke som stipendiater ved UiB. 
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rådgiverstilling er et virkemiddel vi ser positive resultater av. Som ledd i ytterligere styrket 
forskningsadministrativ innsats i forhold til EU- og annen BOA virksomhet har fakultetet (i 
mars 2010) lyst ut en stilling som forskningsrådgiver. 
 

Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt 
Regnskapstall for den samlede bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) viser en 
jevn økning i løpet av de fem siste årene, med opp mot en dobling i beløpene. I 2005 var 
omfanget på rundt 185 millioner kroner, mens det i 2009 beløp seg til nesten 305 mill kroner 
(figur 7). Vi forventer en ytterligere økning dersom vi skal evne å videreutvikle både omfang 
og kvalitet på forskningen ved fakultetet.  
 
Noe av veksten i 2008 og 2009 har sammenheng med overføring av en del prosjekter fra 
daværende Unifob til UiB. 
 
Figur 7 BOA-finansiert aktivitet ved fakultetet 2005-2009 (beløp i 1.000 kr) (regnskapstall UiB) 
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BOA utgjorde i 2009 totalt 41 % (304,9 mill kroner) av fakultetets samlede aktivitet.  
 
Av det samlede BOA omfanget i 2009 utgjør 67 % tildelinger fra Forskningsrådet, 3,6% fra 
EU og 30 % fra andre kilder. Av figuren under framkommer det hvor mye av fakultetets 
samlede aktivitet de ulike BOA elementene utgjør. 
 
Figur 8 BOAs andel av den samlede aktiviteten for 2009 og inndeling av BOA etter finansieringskilde 
(regnskapstall UiB) 
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Av grunnbevilgningen på 440,7 millioner kroner i 2009 utgjorde lønnsutgifter 332,2 
millioner. Av samlet BOA på 304,9 millioner kroner utgjorde lønnsutgifter 135,6 millioner. 
 
Veksten i BOA i perioden 2005-2009 gjenspeiles i stillingsstrukturen, og fakultetet har hatt en 
betydelig vekst i antall ansatte i midlertidige forsker- og postdoktorstillinger lønnet av 
eksterne midler (figur 9 og 10). 
 
Figur 9 Forskerårsverk i midlertidige6 eksternt finansierte stillinger ved fakultetet (DBH) 
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Mens antall midlertidige forskere tilsatt i forskerkode 1109, kun utgjorde kun 3 årsverk i 2005 
og 2006, har denne type stillinger økt til hele 37 årsverk i 2009. Dette er en betydelig økning, 
som har vært helt nødvendig for å kunne opprettholde et høyt faglig nivå samtidig som vi skal 
innfri våre forpliktelser.  
 

                                                 
6 Fakultetet har også noen få fast tilsatte forskere, lønnet av eksterne midler (BOA): 
2005: 6 personer, 2006:4 personer, 2007: 4 personer, 2008: 4 personer, 2009:3 personer 

Oppdragsaktivitet
1,6 mill.kr (0,2 %)

Annan bidragsaktivitet
88,7 mill.kr (11,9 %)

EU - bidragsaktivitet
11,1 mill.kr (1,5 %)

BOA
304,9 mill.kr (40,9 %)

NFR - bidragsaktivitet
203,4 mill.kr (27,3 %)

Grunnbevilgning
440,7 mill.kr (59,1 %)
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Figur 10 Postdoktorerårsverk i eksternt finansierte stillinger ved fakultetet (DBH) 
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Dersom vi til sammenlikning ser på utviklingen i de faste7 vitenskapelige stillingene ved 
fakultetet, er antallet redusert med 6 årsverk i perioden, fra 224 årsverk i 2005 til 218 årsverk 
i 2009. Reduksjonen er på 8 årsverk dersom vi sammenlikner med toppåret 2007, da det var 
til sammen 126 registrerte årsverk i disse stillingskategoriene. Tallgrunnlaget finnes i 
appendiks. 
 
Figur 11 Utviklingen i tilsatte i faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet (DBH) 
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I grove trekk kan vi si at grunnbevilgningen til flere av våre institutter ikke dekker mer enn 
lønnsforpliktelser og husleie, noe som tydeliggjør at måltallene for fakultetet knyttet til 
forskning, forskerutdanning og masterutdanning ikke kan innfris uten betydelig ekstern 
finansiering.  
 
Fakultetet vil arbeide strategisk for å legge forholdene til rette for at våre fagmiljøer skal 
kunne hevde seg enda bedre i konkurransen om eksterne grunnforskningsmidler. Sånn sett vil 
vi arbeide for å øke BOA aktiviteten ytterligere. 
 
Både for å sikre en god forvaltning av den eksternt finansierte porteføljen og for å stimulere 
fagmiljøene og enkeltforskere til ytterligere ekstern innhenting, er det behov for en helhetlig 
organisering, ledelse og administrasjon på alle nivå ved UiB.  
 

Bidrags- og oppdragsaktivitet som ikke er regnskapsført ved UiB 
eller Uni Research AS 

Fakultetets institutter har et omfattende samarbeid med randsoneinstitusjoner og andre 
forskningsinstitusjoner. Omfanget av denne virksomheten er hentet fra årsmeldingstabellene 
for 2008 og 2009. Rapporteringstallene er imidlertid mangelfulle. Fakultetet har ikke 
grunnlag for å kunne oppgi noen måltall for denne virksomheten. 
 

                                                 
7 Selv om instituttlederstillingene og den ene senterlederstillingen som er inkludert er åremålsstillinger (og sånn 
sett ikke faste), har alle sammen enten faste professorstillinger i utgangspunktet, eller de vil få tilbud om fast 
professorstilling etter endt åremål. Det er derfor naturlig å inkludere disse i de faste vitenskapelige stillingene. 



 

 

30

30

Likestilling (kjønnsbalanse) 
Fakultetet har i inneværende strategiperiode hatt bedring av kjønnsbalansen i vitenskapelige 
stillinger som et strategisk satsingsområde. I 2006 utarbeidet fakultetet en egen Tiltaksplan 
for bedring av kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger8, og i denne ble det satt måltall for 
(minimums) kvinneandel i ulike vitenskapelige stillinger innen 2016.  
 
Tabellen under viser fakultetets egne måltall for de ulike stillingskategoriene, samt oversikt 
over utviklingen i kvinneandelen i perioden 2005-2009. 
 
Tabell 2 Kvinneandel 2005-2009 i vitenskapelige stillinger ved fakultetet (DBH), og (minimums) måltall 
for kvinneandel innen 2016 

Prosent kvinner 2005 2006 2007 2008 2009 
Måltall 
2016 

Stipendiat            38,3             40,3            36,4            32,8            32,8  40 

Postdoktor            27,4             26,0            34,6            33,9            39,7  40 

Førsteamanuensis            12,1             17,0            21,4            22,0            19,3  20 

Professor              6,8               8,1              7,9              8,9            10,4  20 

Professor II*              5,6               9,3            12,5            14,1            17,2  40 
*) Måltallet er satt for professor II og førsteamanuensis II samlet. Kvinneandelen er langt høyere i 
førsteamanuensis II kategorien (59% pr mars 2010, og 29% for II-stillingene samlet), men disse tallene kan ikke 
leses ut av DBH da de inngår i de ordinære førsteamanuensisårsverkene. 
 
Det må presiseres at måltallene ble satt basert på realistiske forventninger. Målet på lengre 
sikt er minst 40% kvinner i alle type vitenskapelige stillinger. I appendiks finnes samme 
tabell, supplert med antall ansatte av begge kjønn. Figur 12 gir en grafisk framstilling av 
kvinneandelen i de vitenskapelige stillingene for perioden 2005-2009. 
 
Figur 12 Prosent kvinner 2005-2009 i vitenskapelige stillinger ved fakultetet (DBH) 
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Det har vært en økning av kvinneandelen i de vitenskapelige stillingene i perioden, med 
unntak av stipendiatstillingene der andelen er redusert fra 38.3% i 2005 til 32.8% i 2009. For 
postdoktorene er vi helt oppe i 39.7%, og svært nært måltallet. 
 

                                                 
8 http://www.uib.no/mnfa/strategi_omstilling/likestilling/tiltaksplan_likestilling06MN_UiB.pdf  
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Førsteamanuensis- og professorstillingene må til en viss grad ses under ett, ettersom 
nedgangen i kvinneandel i førsteamanuensisstillingene i vesentlig grad skyldes at kvinnelige 
førsteamanuenser har fått kompetanseopprykk til professor. Slike kompetanseopprykk er igjen 
er det største bidraget til økningen av andelen kvinnelige professorer.  
 
Fordi det erfaringsmessig har vært lettere å rekruttere kvinner inn mot 
førsteamanuensisstillinger enn professorstillinger, har fakultetet gjennom handlingsplanen 
vedtatt at faste vitenskapelige stillinger i størst mulig grad skal lyses ut på førsteamanuensis-
nivå. Erfaringene viser for øvrig at av de kvinner som blir tilsatt i førsteamanuensisstillinger 
ved fakultetet, kvalifiserer de fleste seg meget raskt for opprykk.  
 
Som del av handlingsplanen er det innført særskilte kvalifiseringsordninger for kvinner 
knyttet til forskningstermin. Ved tilrettelegging for mer sammenhengende tid til forskning, 
fremmer bruk av forskningstermin raskere kvalifisering fra førsteamanuensis til professor. 
Ettersom kvinnelige førsteamanuenser er sterkt underrepresentert i våre fagmiljøer, får de en 
langt større belastning enn menn knyttet til blant annet komitéarbeid. På denne bakgrunn kan 
kvinnelige førsteamanuenser innvilges forskningstermin etter halv opptjeningstid (inntil to 
ganger). Det er også åpnet for at kvinner som ikke selv ønsker et utenlandsopphold knyttet til 
forskningsterminen, kan få økonomisk støtte til å invitere internasjonale samarbeidspartner(e) 
hit. 
 
Nedgangen i kvinneandel i stipendiatgruppen er bekymringsfull, og vi er usikre på hva denne 
skyldes. Av figuren under ser vi kjønnsfordelingen i stipendiatstillingene fordelt på 
finansieringskilde, og finner at spesielt stipendiatstillinger finansiert av Forskningsrådet 
trekker ned kvinneandelen. Dette har vært gjennomgående for hele perioden 2004-2009.  
 
Figur 13 Andel kvinnelige stipendiater (%) fordelt på de ulike finansieringskildene 2004-2009 
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Fakultetet har behov for å se nærmere på hva som kan være mekanismen for denne ulike 
kjønnsfordelingen før evt. tiltak kan settes i verk. Vi rekrutterer mange utenlandske søkere til 
stipendiatstillingene, og det er mulig at kjønnsskjevhet i søkermassen påvirker disse forhold 
noe. 
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Fakultetet og instituttene bidrar også med egenandeler inn mot UiBs likestillingsmidler. Dette 
er midler som fremmer nettverksbygging og kvalifisering for kvinner på alle nivå. 

Generell kvalitativ presentasjon av resultater, planer, 
utfordringer og prioriteringer 

 

Status i forhold til fakultetets strategiplan 
Fakultetet har nylig påbegynt en prosess som skal lede fram til en forskningsstrategi for Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 2011-2015. Med bakgrunn i både 
implementering av en enhetlig ledelsesmodell for fakultetet og utskiftning av dekanatet9, har 
det ikke vært hensiktsmessig å påbegynne denne prosessen tidligere.  
 
Fakultetets strategiske prioriteringer i 2009 og 2010 har sin bakgrunn i fakultetets 
overordnede forskningsstrategi for perioden 2006 - 201010, UiBs lokale MNT-plan fra 200611, 
instituttenes forskningsplaner og langtidsbudsjetter, samt styringsdialogsamtaler med 
instituttene. Tabell 3 viser strategiske avsetninger på fakultetsnivå for 2009 og 2010, mens 
strategisk bruk av universitetsstipendiater er synliggjort i tabell 4. 
 
Tabell 3 Strategiske forskings- og utdanningsavsetninger 

                                                 
9 Dag Rune Olsen tiltrådte åremålsstilling som dekan 25. januar 2010. Pro- og visedekaner, henholdsvis Lise 
Øvreås og Helge Ketil Dahle, ble oppnevnt av fakultetsstyret 17. februar 2010.  
10 http://www.uib.no/filearchive/MatNatForskningsstrategi_final.pdf 
11 http://www.uib.no/filearchive/MNT-Plan-Endelig.pdf 
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Fakultetet har hatt følgende strategiske innsatsområder i inneværende planperiode: 
 

 Marin forskning, inkludert klima 
 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi & matematikk 
 Nanovitenskap 
 Teknologi, energi & petroleum 
 Bedret kjønnsbalanse 
 Vitenskapelig utstyr 
 Styrket faglig ledelse 

 
De siste årene er imidlertid de strategiske avsetningene på fakultetsnivå redusert vesentlig 
som ledd i fakultetets plan for å komme i budsjettmessig balanse. For 2010 er det vedtatt at 
avsetningene i hovedsak konsentreres om videreføring av eksisterende strategisk aktivitet. 
Store deler av disse avsetningene er egenandeler knyttet til BFS12, SFF, SFI, YFF, FME, og 
FUGE. Deler av disse egenandelene er oppfylt i form av stipendiatstillinger. Tabell 4 viser en 
samlet oversikt over universitetsstipendiater gitt som strategisk virkemiddel. 
 

                                                 
12 BFS = Bergen forskningsstiftelse, SFF = Senter for fremragende forskning, SFI = Senter for forskningsdrevet innovasjon, 
FUGE = Funksjonell genomforskning, YFF = Yngre fremragende forskere, FME = Forskningssenter for miljøvennlig energi. 



 

 

35

35

Tabell 4 Universitetsstipendiater, gitt strategisk 

 
 
Frem til 2006 ble de fleste universitetsstipendiatstillinger tildelt permanent til instituttene. Fra 
2006 ble praksisen endret, og disse blir nå i betydelig grad benyttet som strategiske 
virkemiddel på fakultetsnivå, og tildelt fagmiljøene for en tidsbegrenset periode. I perioden 
2006-2010 er det fordelt 54 slike stipendiatstillinger, og fra juli 2010 er de første klar for 
omfordeling. 
 
Departementet krever full utnyttelse av stipendiatstillinger som tildeles institusjonene over 
statsbudsjettet. Dette innebærer at fakultetet ikke kan spare lønnsmidler ved å holde 
stipendiatstillinger ubesatte, uten å få tilsvarende reduksjon i inntekter. Fakultetet har de siste 
årene hatt fokus på å få aktivert alle de tildelte stipendiatstillingene13.  
 
Kunnskapsdepartementet har nylig åpnet opp for at et begrenset antall stipendiatstillinger med 
bevilgning fra KD (inntil 5 % for UiB) kan omgjøres til postdoktorstillinger når sterke faglige 
hensyn taler for det. Universitetsstyret har på denne bakgrunn vedtatt at fakultetet kan få 

                                                 
13 Full utnyttelse for fakultetet tilsvarer 148 stipendiater for første halvår og 136 stipendiater for siste halvår av 
2010. I praksis viser det seg vanskelig å oppnå 100% utnyttelsesgrad av alle stillingene til enhver tid pga 
rekrutteringsutfordringer i enkelte fag, permisjoner etc. 
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omgjøre inntil 9 stipendiatstillinger til postdoktorstillinger innen eksisterende budejettramme i 
2010. I tabell 3 er det derfor lagt inn halvårsvirkning for 9 postdoktorer, med en tilsvarende 
reduksjon i antall stipendiatstillinger med halvårsvirkning i tabell 4.  
 
For ytterligere omtale av inneværende strategiske innsatsområder ved fakultetet vises det til 
Budsjettforslag 2010 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet14 samt Budsjett 2010 – 
forslag til rammefordeling til institutter og enheter15. 
 

Strategiske planer for fakultetet for 2011-2015 
Fakultetet har nylig gjennomført den første strategiske samlingen, som oppstart på fakultetets 
strategiprosess, i regi av det nye dekanatet (8.-9. april 2010).  
 
Her var fakultetsstyret, instituttledere, administrasjonssjefer, fakultetsledelse, representanter 
for stipendiater og studenter, representanter for organisasjonene samt 2-4 forskergruppeledere 
fra hvert institutt til stede. I tillegg var rektor og universitetsdirektør og noen 
avdelingsdirektører til stede på deler av samlingen. 
 
I løpet av disse dagene berørte vi tema knyttet til forskning, utdanning, forskningsledelse, 
formidling, rekruttering, kjønnsbalanse, universitetenes handlingsrom, organisering av sentre, 
tverrfaglig aktivitet, forskergrupper, organisering av eksternt finansierte virksomhet, 
utfordringer knyttet til bruk av midlertidig ansatte og HMS-arbeid, blant annet.  
 
Seminaret inneholdt mange gode diskusjoner og innspill, og alle ovennevnte tema vil bli 
sentrale i det kommende arbeidet med en ny strategiplan. I tillegg vil det være en rekke andre 
aspekter en strategiplan kan omhandle, som for eksempel utpeking av eventuelle nye 
satsingsområder.  

                                                 
14 http://www.uib.no/filearchive/2009-61-mn-budsjettforslaget.pdf  
15 http://www.uib.no/filearchive/2009-009-mn-budsjettforslag.pdf  
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Fakultetets strategiske plan vil blant annet omhandle følgende sentrale områder for fakultetets 
fremtidige forskningsaktivitet: 
 

 Tilrettelegging for at internasjonalt konkurransedyktige forskningsgrupper 
videreutvikles 

 Bærekraftig ivaretakelse av SFF-miljøene (klima, petroleum og geobiologi) 
 Mekanismer for å øke ekstern finansiering  
 Utvikling av en forskningsorganisasjon tilrettelagt for eksternt finansiert forskning 
 Videreutvikling av relasjonen til randsoneinstitusjoner 
 Kompetanseutvikling for forskningsledere 
 Videreføring og utvikling av fakultetets satsning innen UiBs hovedsatsingsområder: 

Marin forskning og utviklingsforskning 
 Kritisk gjennomgang av mulige nye satsningsområder ved fakultetet basert på 

forskningspotensial, internasjonal konkurransedyktighet og strategisk nisje. Mulige 
satsningsområder er: 

o Petroleums- og energiforskning 
o Computational biology/systembiologi 
o Geobiologi 
o Marin forskning og akvakultur 

 Videreutvikling av nasjonale infrastrukturplattformer & kjernefasiliteter med hensyn 
på ’service-provider’-rollen og egen forskningskvalitet 

 Styrking av tverrfaglig/tverrfakultær forskning 
 Etablering av en konkurransedyktig rekrutteringspolitikk 

 

Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og samfunns- og 
næringsliv 

Skal UiB opprettholde en sterk MNT-base er det nødvendig med et utstrakt samarbeid med en 
sterk og autonom randsone og et relevant kunnskapsintensivt nærings- og samfunnsliv. 
Fakultetet ønsker derfor å bidra til at instituttsektoren i vestlandsregionen styrkes.  
 
På denne måten kan det sikres viktig prosjektsamarbeid og kompetanseoverføring som samlet 
kan bidra til innovasjon og næringsutvikling i regionen. En bergensregion med høy tetthet av 
kunnskapsbaserte forskningsinstitusjoner og næringsvirksomhet utgjør et viktig felles 
arbeidsmarked både for uteksaminerte kandidater, og for eventuelle samlivspartnere når vi 
rekrutterer eksternt. Det vil også bidra til et større mangfold i karrieremuligheter for høyt 
kvalifiserte kandidater. Til sammen vil dette kunne gjøre bergensregionen til et attraktivt sted 
for dyktige fagpersoner fra inn- og utland. 
 
En sterk randsone er spesielt viktig for vårt fakultet i en tid der forskning blir stadig mer 
kostbar både med hensyn til anskaffelse og drift av utstyr. Det er også viktig for vår 
veilederkapasitet både på master- og doktorgradsnivå, og generelt for teknologiutdanningen.  
 
Laboratoriefasilitetene i det nye teknologibygget som er under prosjektering blir svært viktig 
for fakultetets forskning innen energi, laser og nanoteknologi, måleteknologi og visualisering, 
kjemi og bioteknologi, samt stråling og nukleær teknologi som er hovedområdene som skal 
dekkes. Dette vil styrke mulighetene for tverrfaglig forskning og samtidig legge til rette for 
godt samarbeid med CMR og Uni Research AS.  
 



 

 

38

38

I 2008 var UiB med å etablere Bergen marine forskningsklynge, som er en sammenslutning 
mellom 8 institusjoner som driver med marin forskning i Bergensområdet. Målsettingen er å 
etablere Bergen som en europeisk marin hovedstad. UiB har også blitt medlem av Marine 
Board i European Science Foundation, og posisjonert seg for europeisk og globalt marint 
samarbeid.  
 
Som et ferskt eksempel på potensialet som ligger i en positiv vekselvirkning mellom forskere 
ved fakultetet og næringslivet i regionen kan nevnes Bergen teknologioverføring (BTO) sin 
stipendkonkurranse med utdeling mars 2010, der Visjon Vest, den allmennyttige 
virksomheten i Sparebanken Vest bidro med til sammen kr. 400.000. Seks forskere med 
tilknytning til fakultetet fikk stipend: 
 

 Professor Bodil Holst og forsker Christian Bergfjord ved Institutt for fysikk og 
teknologi, for et nytt nanoprodukt som har en rekke anvendelsesområder, blant annet i 
oljeindustrien. Fordelene ved nyskapingen er mange, deriblant raskere responstid og 
høyere presisjon enn eksisterende løsninger.  

 Førsteamanuensis Bengt Erik Haug fra Senter for farmasi, og forsker Nathalie Reuter 
ved Molekylærbiologisk institutt. De beskriver en ide om å utvikle molekyler som kan 
brukes i terapi og diagnostikk av kroniske inflammasjonssykdommer. 

 Førsteamanuensis Henk Keers fra Institutt for geovitenskap har utviklet en metode for 
bedre og raskere prosessering av seismikkdata.  

 Professor Gerald Eigen fra Institutt for fysikk og teknologi beskriver en teknologi som 
vil gjøre utvikling av PET detektorer billigere og bedre. 

 
Hensikten med idekonkurransen er å motivere forskningsmiljøene til å utnytte et kommersielt 
potensial i mye større grad. I vurderingen av denne idekonkurransen la juryen vekt på 
prosjekter der stipendmidlene vil utgjøre et viktig bidrag i prosessen med kommersialisering 
av forskningsresultatene. I tillegg har det vært av avgjørende betydning for juryen at 
prosjektene vil skape betydelig verdi for samfunnet hvis kommersialiseringen lykkes.  
 
Direktør Trond Mohn i Frank Mohn AS, opprettet Bergens forskningsstiftelse16 (BFS) i 2004. 
Gjennom en samarbeidsavtale med UiB, gir rekrutteringsstipend fra Bergen Forsknings-
stiftelse unge forskningstalenter mulighet til å bygge opp forskningsaktivitet ved fakultetet, 
for senere å bli fast tilsatt dersom de i løpet av stipendets fireårsperiode kvalifiserer seg som 
professor. Denne muligheten har gitt fakultetet et unikt rekrutteringsvirkemiddel som styrker 
fakultetets grunnforskning. Ovennevnte atomfysiker Bodil Holst var den første som ble 
rekruttert til fakultetet gjennom rekrutteringsprogrammet til Bergens forskningsstiftelse. 
 
Ettersom det ved fakultetet foregår mye forskning med stor relevans for, og med utstrakt 
samarbeid mot, de medisinske miljøene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og ved 
Haukeland universitetssykehus, anser fakultetet at også våre miljøer vil være aktuelle for 
forskningsmidler som ligger i den nyetablerte Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Stiftelsen er 
opprettet ved en donasjon på 800 millioner kroner til medisinsk- og maritim forskning i 
Norge. De samlede beløp som vil tilfalle forskningsmiljøer i Norge over en 30-års periode vil 
ventelig bli langt høyere enn de 800 millionene, pga avkastning fra fondet og den statlige 
gaveforsterkningsordning som utløses ved slike grunnforskningsdonasjoner. 
 

                                                 
16 http://www.uib.no/bfs/index.htm  
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For vårt fakultet er det svært viktig å kunne utnytte slike finansieringskilder som nevnt over. 
Stipender fra BFS har vært med på å utvide handlingsrommet til fakultetet i forhold til nye 
satsinger, og utvelgelsesprosessen mot BFS-stipend har sikret høy faglig kvalitet. 
 

Forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging 
Fakultet innførte i 2003 en ordning med åremålsansatte instituttledere med utvidede 
fullmakter, til erstatning for valgte styrere og overordnede instituttorganer (instituttstyrer). 
Det ble stilt krav om faglig kompetanse godt over professornivå, erfaring fra faglig ledelse og 
motivasjon for å ta et helhetlig grep om instituttets samlede virksomhet. I tillegg til langsiktig 
faglig planlegging av innsatsområder inkluderer dette tydelig økonomistyring, prioritere 
mellom stillingskategorier, driftsutgifter og utstyr. Instituttlederne fikk på samme tid tildelt 
rammebudsjetter å prioritere innenfor. 
 
Modellen var begrunnet i råd fra en rekke nasjonale fagevalueringer. De norske fagmiljøene 
ble beskrevet som små og spredte, for smale til å nå gjennom internasjonalt, med for lite 
ressurser særlig til utstyr og for lite samarbeid på tvers. Det ble videre påpekt at de dyktigste 
forskerne ikke var motiverte for å lede, og at fraværet av faglige strategiske planer var 
påfallende. 
 
Forskningsrådet er nå i gang med en ny evalueringsrunde. Evalueringen av fysikkfagene fra 
februar 2010, tilrår meget sterkt at de norske fysikkinstituttene styrker sin strategiske 
planlegging og konsentrerer ressursene. Det tilrås større fleksibilitet i fordelingen av 
lønnsmidler og undervisnings- og forskningsoppgaver internt i staben. Videre påpekes det at 
strategisk planlegging er totalt fraværende mange steder, at fragmenterte miljø ofte tviholder 
på videreføring av stillinger i samme fagområde ved naturlig avgang, og at det finnes et 
overraskende høyt og sannsynligvis et skadelig konfliktnivå mange steder. At instituttleder 
ikke kan bestemme over stillinger, lønn og andre lokale utgifter, og at lederne generelt ser ut 
til å ha minkende handlingsrom, gjør at strategi (policy) ikke kan gjennomføres.  
 
Nå gir ikke den nasjonale fysikkfagevalueringen grunnlag for å konkludere om de endringene 
som ble innført i Bergen fra 2003, - mye i samme retning og med samme intensjon som de 
anbefalingene som fremmes i 2010, har virket og gitt Bergen et forsprang på andre. De 
strukturelle kommentarene ovenfor rettes mot det norske miljøet som helhet uten detaljer om 
de enkelte institusjonene. Vi vet heller ikke om lignende råd vil komme for andre fag.  
 
I 2008 og 2009 gjennomførte imidlertid fakultetet en evaluering av ledelses og 
styringsmodellen ved instituttene. Denne ble utført av Nifu Step, og resultatene fra denne 
finnes i Rapport 47/2008, Produktivitet, pragmatisme og polarisering17. Med bakgrunn i 
denne evalueringen, og etter anbefalinger fra en bredt sammensatt styringsgruppe, vedtok 
fakultetsstyret å beholde instituttledermodellen og å utvikle denne videre til enhetlig ledelse 
også på fakultetsnivå. Dette blant annet for å motvirke tendensen Nifu Step påpekte om et 
svekket fakultetsnivå etter innføring av sterkere ledelse av instituttene. 
 
Nifu Step spørreundersøkelsen viser en markant positiv utvikling i de ansattes opplevelse av 
faglig kvalitet og samarbeid, samt opplevelsen av et redusert konfliktnivå, i forhold til samme 
spørsmål stilt før innføringen av instituttledermodellen.  
 

                                                 
17 http://www.nifustep.no/norsk/publikasjoner/produktivitet_pragmatisme_og_polarisering  



 

 

40

40

I fakultetets omstillingsarbeid har oppmerksomheten så langt i stor grad vært rettet mot 
instituttlederne som faglige ledere, og etter hvert med å få på plass en modell med en tilsatt 
dekan. Instituttlederne har hatt oppmerksomhet rettet mot å få til velfungerende forsknings-
grupper. Det er nok et potensial for videreutvikling av fagmiljøene ved et enda sterkere fokus 
på forskergruppene som produksjonsenhetene ved fakultetet. Fakultetet har også behov for å 
videreutvikle modellen(e) for organisering og ledelse av tverrfaglige sentre, som blant annet 
SFFer.  
 
Fakultetet ser fordelen med tematiske strategiutvalg på tvers av disipliner, institutter og 
fakulteter og en del tverrfaglig aktivitet som ikke er organisert i sentre har dels blitt forsøkt 
håndtert av slike (for eksempel for marine fag, energi og petroleum, bioinformatikk, 
visualiering, nanovitenskap, ernæring etc). I forbindelse med den kommende strategi-
prosessen må fakultetet vurdere den samlede organiseringen og ledelsesmessige håndteringen 
av formalisert tverrfaglig aktivitet. 
 
Skal fakultetet og UiB hevde seg på den internasjonale forskningsarenaen må dagens 
handlingsrom for ledere ikke begrenses. Forskningslederrollen må videreutvikles, og 
forskningsledere på alle nivåer ved fakultetet skal skolere i ledelse av kunnskapsvirksomheter 
og de utfordringer denne type virksomhet representerer.  
 
Spesielle utfordringer er knyttet til virksomhet på tvers av disiplinene. Styrket fakultetsledelse 
må forventes å kunne gi bedre koordinering av de tverrfaglige aktivitetene. 
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Innspill til UiBs strategiske plan 2011-2015 
Fakultetet forventer at UiB strategiske plan for perioden 2011-2015 ytterligere befester 
institusjonen som et internasjonalt synlig forskningsuniversitet.  
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er positiv til at det legges opp til å videreføre 
både marin forskning og utviklingsforskning som hovedsatsingsområder den kommende 
perioden. Fakultetet har en betydelig marin aktivitet, som det er naturlig og sterkt ønskelig å 
videreføre, også i samspill med andre aktører i regionen. Fakultetet har også en stor aktivitet 
knyttet til utviklingsland, og disse aktivitetene ser vi det som ønskelig å arbeide mer 
systematisk med framover.  
 
Klimaforskningen har så langt vært inkludert i den marine satsingen, men vi vil poengtere at 
konsekvenser av klimaendringer i aller høyeste grad vil påvirke utviklingslandene i verden, 
og at klimaaktiviteten ved fakultetet i så måte vil spenne over begge hovedsatsingsområdene 
til UiB. Dette blir spesielt viktig når det nye Bjerknessenteret etableres. Også en mer 
omfattende satsning på petroleums- og energiforskning ved fakultetet vil passe godt inn i, og 
bør inkorporeres i, universitetets utviklingsforskning. 
 
Skal fakultetet lykkes i å utvikle enda sterkere forskningsmiljøer, er det avgjørende at det blir 
tatt hensyn til fakultetets særegenhet i ny strategisk plan for UiB. Fakultetet ønsker seg derfor 
en strategisk plan som legger til rette for og ivaretar forskergrupper som hevder seg 
internasjonalt – både med hensyn til forskningsresultater og bidrag til den globale 
kunnskapsutviklingen, og som er sterke nok til å lykkes i konkurransen om eksterne 
grunnforskningsmidler.  
 
Som tidligere nevnt mener fakultetet at noen av de største utfordringene UiB har i forhold til 
målsettingen om å være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet, med nødvendige 
ressurser til sterke grunnforskningsmiljøer, er knyttet til å: 
 

1) Utvikle flere og mer konkurransedyktige forskningsmiljøer 
 
2) Tilpasse organisasjonen til de behov som konkurranseutsatt forskningsfinansiering 

medfører 
 
3) Tilpasse organisasjonen konsekvensene av UFO- vedtaket fra 2007  

 
Slike tilpassinger vil kreve en rekke strategiske, organisatoriske, ledelsesmessige, 
administrative og ikke minst personalpolitiske grep.  
 
Lykkes ikke UiB i å møte disse utfordringene, kan vi oppleve en forsterket negativ effekt, og 
UiB vil kunne risikere:  
 

 Nedbygging av aktivitet fordi fagmiljøene ikke blir konkurransedyktige i forhold til 
eksterne forskningsmidler 

 Å tape i konkurransen med de andre institusjonene i sektoren om resultatmidler over 
KDs grunnbudsjett. 
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Fakultetet ser det som ønskelig at øvrige satsingsområder for UiB (utover de ovennevnte 
hovedsatsingsområdene) skjer ut i fra kriterier knyttet til faglig suksess.  
 
Flere eksterne evalueringsmekanismer kan benyttes for vurdering av faglig kvalitet (som SFF-
prosesser, ERC-søknadsrunder etc). Selv om dette er nyttige mekanismer for dynamisk 
satsing på tematiske forskningsområder, er det imidlertid en utfordring å samtidig passe på at 
slike ikke utarmer de etablerte disipliner og enheter. Det er viktig å være oppmerksom på 
denne balansen. 
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Appendiks 
 

Publikasjonsstatistikk for MN-fakultetet utarbeidet av UB 
 
Tabellene som følger (1.1-1.6) er utarbeidet av Universitetsbiblioteket, til bruk for 
instituttene/fakultetene i arbeidet med forskningsmeldingene. I det følgende har vi hentet ut 
de tabellene som omhandler Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 
 
Tabell 1.1 Publiseringstall for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiB, 2005-2009 

 
 
Tabell 1.2 Publiseringstall for de matematisk-naturvitenskapelige fakulteter ved UiB, NTNU, 
UiO og UiT for 2009 

 
 
Tabell 1.3 Antall publiseringspoeng per institutt for Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet UiB, 2005-2009 
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Tabell 1.4 Gjennomsnitt antall publikasjonspoeng per førstestilling/postdoc og per 
undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling for perioden 2007-09, Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet UiB 

 
 
Tabell 1.5 Andel av publikasjonspoeng på publiseringsnivå 2 per institutt for Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet UiB, 2005-2009 

 
 
Tabell 1.6 Andel av publikasjonspoeng på publiseringsnivå 2, gjennomsnitt for perioden 
2007-09 for utvalgte institutter ved UiB, NTNU, UiO og UiT. 
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Stillingsutvikling for vitenskapelige stillinger ved MN-fakultetet 
2005-2009 
 
Tabell A Prosent kvinner og antall kvinner og menn i 2005-2009 i vitenskapelige stillinger ved fakultetet 
(DBH), og (minimums) måltall for prosent kvinner innen 2016 
 
       

Prosent kvinner 2005 2006 2007 2008 2009 
Måltall 
2016 

Stipendiat            38,3             40,3            36,4            32,8            32,8  40 
Postdoktor            27,4             26,0            34,6            33,9            39,7  40 
Førsteamanuensis            12,1             17,0            21,4            22,0            19,3  20 
Professor              6,8               8,1              7,9              8,9            10,4  20 
Professor II*              5,6               9,3            12,5            14,1            17,2  40 
              
Antall kvinner 2005 2006 2007 2008 2009   
Stipendiat            70,6             84,9            83,4            82,9            83,8    
Postdoktor            15,8             15,0            19,8            21,9            27,7    
Førsteamanuensis              9,3             13,4            16,6            16,5            14,5    
Professor              9,0             11,2            11,0            12,0            14,0    
Professor II**              0,4               0,6              1,0              1,2              1,6    
              
Antall menn 2005 2006 2007 2008 2009   
Stipendiat          113,8           126,0          145,7          170,0          171,4    
Postdoktor            41,8             42,6            37,5            42,6            42,0    
Førsteamanuensis            67,3             65,3            61,0            58,5            60,5    
Professor          123,9           126,9          128,5          122,8          120,0    
Professor II**              6,1               5,9              7,0              7,3              7,7    
              
Antall totalt 2005 2006 2007 2008 2009   
Stipendiat          184,4           210,9          229,1          252,9          255,2    
Postdoktor            57,6             57,6            57,3            64,5            69,7    
Førsteamanuensis            76,6             78,7            77,6            75,0            75,0    
Professor          132,9           138,1          139,5          134,8          134,0    
Professor II**              6,5               6,5              8,0              8,5              9,3    
       

*) Måltallet er satt for professor II og førsteamanuensis II samlet. Prosent kvinner ved fakultetet er langt høyere 
i førsteamanuensis II kategorien (59 % i mars 2010), men disse tallene kan ikke leses ut av DBH da de inngår i 
de ordinære førsteamanuensisårsverkene. 
**) Det vanlige er å være tilsatt i en 20% stilling som professor II, men i sjeldne tilfeller er stillingsbrøken 
mindre. DBH teller stillingsårsverk pr 1. oktober. For å finne fram til antall personer tilsatt i professor II-
stillinger kan man normalt gange med fem. Ett professor II –årsverk betyr derfor normalt at det er fem personer 
tilsatt som professor II på det aktuelle tidspunkt. 
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Tabell B Antall stipendiatstillinger ved fakultetet 2004-2009 fordelt på finansieringskilde (DBH) 
  Eget Norges Andre SUM 
  grunnnbudsjett Forskningsråd finansieringstiltak   

2004 48,1 92,5 29 169,6
2005 61,8 100,1 22,4 184,3
2006 95,3 91,8 23,8 210,9
2007 103,1 107,1 18,8 229
2008 123 113,9 16 252,9
2009 135 107,4 12 254,4

 
Tabell CProsent kvinner i stipendiatstillinger ved fakultetet 2004-2009 pr finansieringskilde (DBH) 
  Eget Norges Andre 
  grunnnbudsjett Forskningsråd finansieringstiltak

2004 35,6 34,3 41,4
2005 42,9 32,6 50,9
2006 42,3 34,4 54,6
2007 44 28,2 41,5
2008 39,5 25,7 31,3
2009 39 26,8 16,7

 
 
Tabell D Vitenskapelig stillingsutvikling ved fakultetet 2000-2009, ekskl rekrutteringsstillinger og 
forskerstillinger (DBH) 

0
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210
220
230
240

Instituttledere

Amanuenser

Førsteamanuenser

Professorer

Instituttledere 0 0 0 0 8 8 8 9 9 9

Amanuenser 9,3 7,8 7,3 7 6,2 3,2 2,2 2 2 2

Førsteamanuenser 88,6 80,1 70,5 66 71,3 76,6 78,6 77,6 74,9 74,9

Professorer 118,3 131,4 142,5 143,9 137,4 139,3 138,1 139,5 134,8 134

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Indikatortabellen for MN-fakultetet fra forskningsmeldingen for 2008 
 
Kvantitative indikatorer – fra forskningsmelding en for 2008, beløp i 1 000 

Resultatindikator
Resultat

2007
Resultat

2008
Måltall
2009

Publikasjoner:

Totalt antall publikasjonspoeng 515,6 501,3 525

% andel publikasjoner på nivå II 28,8 % 24,3 %

Utveksling av tilsatte gjennom avtaler:

Totalt antall utvekslinger 319 209

Forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV):

Omfang av forskning finansiert av forskningsrådet 175 975 180 315 181 000

EU-tildeling:

Omfang forskning finansiert av EU 4 939 7 373 17 021

Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt 222 443 259 549 251 263

Bidrags- og oppdragsvirksomhet som ikke er 

regnskapsført ved UiB eller Unifob1 1 243 1 999

Likestilling:

% andel kvinner i vitenskapelige stillinger 26,2 % 25,4 %
1 Omfang som ikke fremkommer av UiBs regnskapssystemer, men som det gjennom flere år har vært 
krevd rapportering for med frist 1. februar. Dette for å synliggjøre totalt omfang av virksomheten.  
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FORSKNINGSMELDING 2009 
 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 

Godkjent i fakultetets forskningsutvalg 24. mars 2010 
Legges frem for vedtak i Fakultetsstyret 28. april 2010 
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1. KVANTITATIVE INDIKATORER – RESULTATER OG MÅLTALL 
 
 
Resultatindikator Resultat Måltall Resultat Måltall 
 2008 2009 2009 2010 
Publikasjoner     
Publikasjonspoeng totalt 403,3 390 414,3 420 
Prosentdel publikasjoner 
på nivå II 
 

23,8 - 23,0 - 

Utveksling av tilsette 
gjennom avtalar 
 

  45  
(herav 7 
post.doc) 

 

Totalt antall utvekslinger 
 
 

53    

Forskningsrådsfinansiert 
virksomhet (FFV) 

    

Omfang av forsking 
finansiert av forskingsrådet 
(i 1000 kroner) 
 

117 100 121 094 90 800 120 000 

EU-tildeling:     
Omfang av forsking 
finansiert av EU 
(i 1000 kroner) 
 

8 450 8 000 7 800 13 000 

Bidrags- og 
oppdragsvirksomhet 
som ikke er 
regnskapsført ved UiB 
eller UniReseach18 
(i 1000 kroner) 
 

46 537  59 400  
 
(herav 
lønnsmidler 
46,5 mill, 
driftsmidler 
12,9 mill) 

74 000 

Likestilling:     
% andel kvinner i 
vitenskapelige stillinger 
 
 

28,4    

 
 
 
 
 
II KVALITATIVE VURDERINGER AV RESULTATINDIKATORENE   
 
                                                 
18Omfang som ikke fremkommer av UiBs regnskapssystemer, men som det gjennom flere år 
har vært krevd rapportering for med frist 1. februar. Dette er for å synliggjøre totalt omfang av 
virksomheten  
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1.  Generell omtale 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultets forskningsaktivitet har også i 2009 vært stor og 
med en bredde som favner alle fakultetets fagområder. Forskningen ved fakultetet holder 
høy faglig og etisk standard, og fjorårets resultater dokumenterer klart at flere av 
fakultetets forskningsmiljøer er internasjonalt ledende på sine felt. Slik sett mener vi at 
fakultetets forskning bygger opp under UiBs visjon om å være et forskningsuniversitet. 
 
Forsikningsaktiviteten er videre tungt forankret i UiBs nåværende strategiske planer og 
satsingsområder, der utviklingsforskning og globale spørsmål, translasjonsforskning, 
nanovitenskap og de store folkesykdommene er de som har størst relevans for vårt 
fakultet. Fjorårets forskningsaktivitet speiler også gjeldende strategisk plan for forskning 
ved fakultetet. Det var likevel viktig at arbeidet med å utarbeide ny strategiplan for 
fakultetet startet i 2009, et arbeid som både har engasjert og som er nødvendig for å 
utvikle en mer fokusert forskningssatsing i årene som kommer.  
 
Fakultetet finner også grunn til å trekke fram en økende vilje og evne til tverrfaglig 
samhandling og forskningssamarbeid både internt og eksternt. I tråd med dette ser vi 
også at forskningssamarbeidet mellom fagmiljøer med utgangspunkt i de to tidligere 
fakultetene (Det odontologiske og Det medisinske fakultet) stadig bygges ut. 
 
Generelt er ressurssituasjonen for fakultet utfordrende, og dette reduserer vårt handlingsrom 
i forhold til å støtte opp under de beste miljøene, utvikle og rekruttere til nye satsingsområder 
og ivareta bredden i forskningsaktiviteten. Fakultetet vil i årene framover måtte arbeide ennå 
mer systematisk for å øke den eksternfinansierte forskningen, bl.a. gjennom å videreutvikle 
forskningsadministrativ støtte i søknadsprosesser, men også ved å bidra til at det ved UiB 
utvikles systemer som sikrer at forskningsmiljøer som bidrar vesentlig til å skaffe 
eksternfinansiering blir belønnet på en rimelig og forutsigbar måte. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har mottatt meldinger om forskningsaktiviteten fra alle 
institutter, og flere av innspillene i disse meldingene er innarbeidet i fakultetets 
forskningsmelding. 
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2. Kvalitativ omtale av hver resultatindikator:  
 
 
2.1 Publikasjoner 
 
Publikasjonspoengene ved fakultetet viser samlet sett en økning i 2009 sammenlignet med 
2008. Resultatet for 2009 ligger også noe høyere enn måltallet for 2009. Også målt i antall 
publikasjoner ser vi en stadig økning, fra 876 publikasjoner i 2008 til 1010 i 2009. Av disse 
1010 publikasjonene er 254 på nivå II.  
 
Prosentandelen nivå II-publikasjoner gikk noe ned i 2009, selv om det i absolutte tall er en 
økning på 3 publikasjoner på nivå II (fra 251 i 2008 til 254 i 2009). Fakultetet fortsetter 
dermed den positive trenden man har sett på publikasjonssiden de siste årene.  
 
På instituttnivå er det grunn til å trekke frem at tre av instituttene har over 30% av sine 
publikasjoner i nivå II. Dette gjelder Institutt for biomedisin, Institutt for indremedisin og 
Institutt for klinisk odontologi.  
 
Til tross for at fakultetet samlet sett kan rapportere om økning tall for publikasjoner, ble det i 
utkastet til publiseringsanalyse gjennomført av Aksnes-utvalget påpekt at det per årsverk er 
forholdsvis lave tall på MOF, sammenlignet med UiB før øvrig. Til dette kan det 
kommenteres at det ikke synes å være korrigert for at fakultetet har mange vitenskapelig 
ansatte i toerstillinger, noe som naturlig nok gir færre publikasjoner. I tillegg har fakultetet 
fortsatt utfordringer knyttet til adresseringsrutinene, spesielt blant de av våre forskere som 
har sykehusstilling i tillegg til universitetsstilling. I tillegg er det slik at selv der 
adresseringsrutinene følges, deler forskere ved fakultetet i større grad enn flere andre 
fakultet sine publikasjonspoeng med mer enn en arbeidsgiver. Endelig gir dagens 
publikasjonssystem liten uttelling for publikasjoner med mange eksterne medforfattere, selv 
om faglig samarbeid utenfor egen institusjoner, særlig internasjonalt, i andre sammenhenger 
trekkes frem som et gode. Institutt for samfunnsmedisinske fag melder for eksempel om at 
selv om antall publikasjoner har gått opp, går forfatterandelen ned, og instituttet fikk dermed 
færre publikasjonspoeng i 2009 enn i 2008.  
 
Det arbeides kontinuerlig med å øke bevisstheten rundt gjeldende adresseringsregler for å 
ytterligere forbedre uttellingen for publisering. Instituttene jobber også målrettet i 
forskningsgruppene for å øke bevisstheten om at nivå II-publikasjoner gir flere 
publikasjonspoeng. Vi håper også at fakultetets årlige prisutdeling for beste publikasjon 
bidrar til å øke publiseringen i de beste tidsskriftene. Det er for øvrig å håpe at innføringen av 
Norsk Vitenskapsindeks i 2011 kan utjevne noen av de skjevhetene som er anført over.  
 
 
2.2 Utveksling av tilsette gjennom avtalar 
 
Fagmiljøene på fakultetet har et utstrakt samarbeid internasjonalt, men instituttene melder 
om at fagmiljøene har ikke en tilstrekkelig systematisk registrering av dette samarbeidet, og 
det er dermed stor usikkerhet om validiteten på disse dataene. Fakultetet mener derfor at det 
er grunn til å tro at tallet på 45 (herav 7 post.doc) representerer en underrapportering av det 
internasjonale samarbeidet som faktisk foregår. Med denne bakgrunn mener vi også at det 
er lite trolig at reell forskermobilitet har gått ned i 2009 sammenlignet med 2008. Fakultetet 
vil innskjerpe rapporteringen på dette området.  
 
For å stimulere til internasjonalisering har fakultetet en årlig budsjettpost for støtte til 
utenlandsopphold for vitenskapelig ansatte. I 2009 fikk 10 fast vitenskapelig ansatte og 5 
post.docs slik støtte etter søknad. For 2010 er 1,3 millioner avsatt til dette formålet i 
fakultetets budsjett.  
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Av de 45 registrerte utvekslingene på fakultetet, er det 20 som er registrert på Senter for 
internasjonal helse. Senterets virksomhet er i stor grad basert på institusjonelle avtaler 
knyttet til forskningsprosjektene og forskerutdanningskandidatene, blant annet NUFU, 
Kvoteprogrammet, NOMA og EU-prosjekt. Gjennom disse avtalene er det løpende utveksling 
og opphold ved institusjonene som inngår i samarbeidet, men også her rapporteres det om 
utfordringer med registrering.  
 
 
2.3 Eksternfinansiert virksomhet 
 
2.3.1 Generelle bemerkninger 
 
(I omtalen under oppgis aktivitet, ikke inntekter.)  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har en stor andel av sine forskningsprosjekter finansiert 
eller delfinansiert av eksterne midler. Kutt i basisbevilgningene har gjort fagmiljøene helt 
avhengige av eksterne midler for å kunne opprettholde aktiviteten på det høye faglige nivået 
og det omfanget vi har i dag. 
 
Målet for 2009 når det gjelder tildelinger fra Forskningsrådet ble ikke nådd, men fakultetets 
forskningsmiljøer fikk likevel en uttelling på knappe 91 mill kr. Gode miljøer ved instituttene 
klarte også å hente inn totalt 3,3 mill mer i eksterne midler enn forventet, slik at inntektene på 
BOA totalt ble 179 mill (se tabell 1). Kategorien ”Annen bidragsaktivitet ” var underbudsjettert 
med budsjett på 46,5 millioner og resultat på i overkant av 80 millioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1: BOA: Budsjett og resultater 2009 
 
 
Fakultetet vil i årene framover måtte arbeide ennå mer systematisk for å øke den 
eksternfinansierte forskningen, bl.a. gjennom å videreutvikle forskningsadministrativ støtte i 
søknadsprosesser.  
 
For fakultetet blir det også viktig å arbeide for at det ved UiB utvikles incentivsystemer som 
sikrer at forskningsmiljøer som bidrar vesentlig til å skaffe eksternfinansiering blir belønnet 
på en rimelig og forutsigbar måte. 
 
 
 
2.3.2 Forskningsrådsfinansiert virksomhet 
 
Finansieringen fra NFR har variert de siste årene. For 2009 rapporterer flere av instituttene 
om lavere tilslag enn forventet, til tross for at mange prosjekter har fått meget god evaluering. 
Det vanskelig å nå opp i konkurransen, og fakultetet konstaterer at innenfor den frie 
grunnforskningen svarer ikke tildelingene til den høye søknadskvaliteten.  
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Fakultetet opplever god søknad til Små driftsmidler fra NFR. Disse midlene er særlig viktige 
for prosjekter i oppstartsfasen, og prosjekter som jobber mot å få større NFR-midler. 
Fakultetet vurderer kvaliteten på søknadene som gode, og har derfor en venteliste utover 
rammen på tildelingen (Se sak 2010/497).  
 
 
2.3.3 EU-tildelinger 
 
Fakultetet deltar i flere FP7-prosjekter, både i prosjekter som koordineres fra UiB og der 
fakultetets fagmiljøer inngår som deltakere. Måltallet for 2009 er nesten nådd, og flere 
forskningsmiljøer ved fakultetet jobber målrettet for å posisjonere seg for kommende 
søknadsrunder. Deltagelse i EU-prosjekter er krevende både faglig og administrativt og et 
tett samarbeid med Forskningsavdelingen er avgjørende for å få tilslag på EU-søknader. 
Fakultetet er derfor svært fornøyd med samarbeidet med Forskningsavdelingen om en 
rådgiverstilling som bidrar i søknadsfasen. Instituttene melder imidlertid om behov for 
assistanse fra sentrale avdelinger også etter at søknadene er innvilget, særlig på prosjekter 
der fakultetet har koordinatoransvar. Slike prosjekter er ofte svært tidkrevende å administrere 
både for prosjektleder og administrativt personale. Ved fakultetet arbeides det med å bygge 
kompetanse blant administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen og på instituttene rundt 
EU-prosjekter, blant annet gjennom bruk av nettverksgrupper. Fakultetet vil sammen med 
instituttene prioritere arbeidet med å øke finansieringen av forskningsprosjekter fra EU. 
 
 
2.3.4 Bidrags- og oppdragsvirksomhet som ikke er regnskapsført ved UiB eller 
UniResearch 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har et tett forskningssamarbeid en rekke institusjoner i 
randsonen for egen virksomhet, og særlig gjelder dette helseforetakene. Fakultetets forskere 
er involvert i prosjekter som finansieres gjennom Samarbeidsorganet mellom Helse Vest, 
UiB og UiS.  
 
Resultatindikatortabellen viser at fakultetet i 2009 øker fra 46,5 mill til 59,4 millioner på dette 
området. Som tidligere år er nok disse tallene er usikre fordi mange prosjekter der fakultetets 
forskere deltar regnskapsføres i Innovest.  
 
 
2.4 Likestilling 
 
Ut fra de kvantitative indikatorer hadde fakultet en prosentvis økning i kvinnelige tilsatte i 
vitenskapelige stillinger (6,3 prosentpoeng) fra 2007 til 2008. Denne økningen hadde 
sammenheng med fakultetssammenslåingen og man kunne dermed ikke forvente en 
lignende endring fra 2008 til 2009. Fakultetet har over flere år hatt god kjønnsbalanse i 
rekrutteringsstillingene, med en kvinneandel på over 60 % på universitetsstipendiatene og 
rundt 50 % blant postdoktorene, selv om det fortsatt er en del variasjon mellom fagmiljøene.  
 
Da det har vært noe uklart hva som skulle rapporteres i denne kategorien for 2009, har vi 
valgt å bryte ned tallene noe mer for bedre å kunne analysere situasjonen (tabell 1). Som 
tabellen viser er det en betydelig større kvinneandel i post.doc og 1. amanuensisstillinger 
enn det er på professornivå.  
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Stillingskategori Antall årsverk Andel kvinner (%) 
Post.doc. 63,5  54,6 % 
Førsteamanuens (1011) 62,2  46,0 % 
Professor (1013) 126,6  19,7 % 
Professor II (9301) 17,3  14,5 % 
Instituttleder 8,0 12,5 % 
Tabell 2: Likestilling 
 
 
Post.doc. 
Fakultetet har en høy andel kvinner i post.doc.-stillingene. Dette er gledelig, men et dårlig 
mål på likestillingssituasjonen ved fakultetet generelt, fordi vi fortsatt ser at kvinnene i større 
grad enn mennene faller fra etter post.doc.-perioden. Flere undersøkelser viser at kvinner i 
større grad enn menn ønsker forutsigbarhet, og ikke ønsker å gå i midlertidige stillinger for 
lenge. For å bedre mulighetene til å bli i forskning og skape bedre forutsigbarhet for de beste 
– både kvinner og menn – har Bergen Medisinske Forskningsstiftelse, bl.a. etter innspill fra 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, delt ut såkalte ”Post Post.doc”-stipend på fire år.  
 
1.amanuensis 
Dersom vi ser på instituttfordelingen, ser vi at mye av årsaken til at kvinneandelen er så høy 
på 1.amanuensisnivå ligger i at Institutt for samfunnsmedisinske fag og Institutt for klinisk 
odontologi, som til sammen har 43,5 % av 1.amanuensene, har kvinneandeler på hhv. 71,4 
og 82,3 %. Variasjonen er altså stor mellom instituttene.  
 
Professor 
Det er fortsatt langt igjen til vi har en tilfredsstillende andel kvinnelige professorer på 
fakultetet. Ved SIH er det fortsatt ingen kvinnelige professorer, til tross for at det ved forrige 
utlysning aktivt ble forsøkt rekruttert kvinnelige søkere. Institutt for klinisk odontologi og 
Institutt for samfunnsmedisinske fag skiller seg også positivt ut når det gjelder andel 
kvinnelige professorer, med hhv. 42,7 % og 46,1 % kvinnelige professor I. Institutt for 
samfunnsmedisinske fag har i løpet av 2009 ansatt fire nye professorer, hvorav tre er 
kvinner. Videre har et flertall av forskningsgruppene på dette instituttet kvinnelige ledere.  
 
I odontologi har det over flere år vært betydelig større rekruttering av kvinner enn menn både 
i grunnutdanningen, forskerutdanningen og i mellomgruppestillingene. Dette speiles etter 
hvert også på professornivå, noe som dels er en følge av naturlig avgang blant mannlige 
professorer og dels resultatet av en instituttprofil der det arbeides for en jevn kjønnsfordeling, 
blant annet ved frikjøp for å øke andelen kvinnelige professorer.  
 
På tross av disse positive trekkene, er likevel fakultetets største utfordring å få tilsatt 
kvinnelige professorer.  
 
 
III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 
prioriteringer:  
 
Strategiarbeid 
Det medisinsk-odontologiske fakultet startet i 2009 en strategiprosess der bl.a. retning og 
satsningsområder for fakultetets forskning de neste årene skal fastlegges. Fjoråret ble bl.a. 
brukt til å samle inn data fra hele fakultetet og de viktigste samarbeidspartnere, og dette 
materialet er nå gjenstand for bearbeiding og grundige drøftinger internt. Strategiarbeidet 
planlegges avsluttes til sommeren 2010, og derfor er det foreløpig ikke konkludert endelig på 
de fleste viktige punkter rundt fakultetets veivalg på forskningsområdet. Det er imidlertid klart 
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at videreføring av UiBs hovedsatsingsområder for forskning også vil måtte avspeile seg i 
fakultetets forskningssatsinger framover. Det blir også viktig å fokusere forskningsaktiviteten 
til færre satsingsområder, og bygge videre på de konkurransefortrinn som fakultetets 
forskningsmiljøer er i besittelse av. Det har videre vært en rekke innspill som peker på 
viktigheten av å videreutvikle samarbeid rundt vitenskapelig utstyr og kjernefasiliteter av ulik 
type. Slike prosesser vil involvere flere av fakultetets nærmeste samarbeidspartnere, og i 
noen tilfeller bør ambisjonen nok være at slike plattformsatsinger skal ha en nasjonal 
dimensjon. Det blir også helt vesentlig å følge opp kommende nasjonale satsinger som for 
eksempel BIOTEK 2012 og den nasjonale evalueringen av biomedisinsk og helsefaglig 
forskning som NFR har varslet i inneværende år. 
 
Prioritert samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv  
Fakultetet har et nært forskningssamarbeid med en rekke forskningsinstitusjoner og 
aktører i næringslivet. Helt sentralt står likevel helseforetakene og særlig Helse Bergen, 
spesielt på områdene translasjonsforskning, klinisk medisin og helsefagsforskning. 
Åpningen av Laboratoriebygget, Haukeland Universitetssykehus i 2009 med moderne 
forskningslokaler (bl.a. i Felles forskningslaboratorium) har gitt mulighet for ytterligere å 
utvikle dette forskningssamarbeidet og å utvikle prosjekter i skjæringspunktet mellom 
basalforskning, paraklinikk og klinikk. 
 
Arbeid med å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging.  
Det er et økende fokus på forskningsledelse ved fakultetet. Ved noen av instituttene har man 
valgt å systematisk organisere seg i forskningsgrupper, og langsiktig forskningsstrategisk 
planlegging er en prioritert oppgave ved alle institutt. Styrking av forskningsgruppene og 
systematisk bygging av nettverk på tvers av institutter og fakulteter vil fremme forskningen, 
og også bidra til økt synlighet og ekstern finansiering.  
 
For å utvikle og styrke framtidens forskningsledere, startet fakultetet et Program for yngre 
forskningsledere i 2009. I dette programmet kurses deltagerne i sentrale emner knyttet til det 
å drive og bygge opp forskningsgrupper, samtidig som hver deltager følges av en erfaren 
forsker (mentor) gjennom programmet. Ikke uventet var det stor søkning til programmet som 
så langt vurderes til å ha vært en suksess. 
 
Tverrfaglige og flerfaglige initiativer og satsinger  
Svært mange av fakultetets eksisterende og planlagte forskningsaktiviteter er utpreget tverr- 
og flerfaglige. Slike miljøer finnes for eksempel i stor grad ved Senter for internasjonal helse 
og Institutt for samfunnsmedisin, og ved sistnevnte institutt planlegges det et senter for 
sykehjemsmedisin som vil være nært knyttet opp mot den planlagte Samhandlingsreformen. 
 
 
IV INNSPILL TIL UIBS STRATEGIPLAN 2011- 2015 
 
Fakultetet merker seg at UiBs to langsiktige hovedsatsingsområder, marin forskning og 
utviklingsrelatert forskning, trolig vil bli videreført. Det synes fornuftig. Som nevnt har 
fakultetet enda ikke gjennomført en full diskusjon rundt strategiske satsingsområder, men 
flere har så langt i prosessen uttrykt skepsis til å vedta nye satsinger dersom de i liten grad 
kan knyttes opp mot allerede svært gode vitenskapelig miljøer eller at det settes inn 
ekstraordinære rekrutteringstiltak og ressurser til oppbygging av bl.a. infrastruktur. Derfor vil 
fakultetet spille inn at UiB bør se kritisk på eksisterende og nye tematiske satsinger ut over 
hovedsatsingsområdene. Fakultetet mener også at det framover må arbeides aktivt for å 
stimulere til større tverrfaglig samhandling og samarbeid mellom fakulteter ved UiB, 
helseforetak, næringsliv og forskningsgrupper og forskningsinstitusjoner nasjonalt og 
internasjonalt.  
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Forskingsmeldinga gir ei samla vurdering av forskingsaktiviteten ved Det 
samfunnsvitskaplege fakultetet i 2009. Forskingsresultata for 2009 vert vurderte i forhold til 
fakultetet sine måltal og strategiske satsingar, og mot dei planane og ambisjonane fakultetet 
har for forskingsaktiviteten framover. Forskingsmeldinga utgjer eit viktig grunnlagsdokument 
for arbeidet med ny strategiplan for fakultetet.  
 
 
1. RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORAR:  
RESULTAT OG MÅLTAL  
 

Resultatindikator Resultat Måltal Resultat Måltal Resultat Måltal 
 2007 2008 2009 2010 
Publikasjonar:       
 Totalt tal 
publikasjonspoeng* 

191,73 160 203,6 210 211,4  210

% andel publikasjonar 
på nivå II  

24,7 28,1  24,8 

Utveksling av tilsette 
gjennom avtalar: 

   

Totalt tal utvekslingar    64 
Forskingsrådsfinansi
ert verksemd (FFV): 

   

Omfang av forsking 
finansiert av 
forskingsrådet**  

 
 

13 984 131 18 000 000

Inntekter: 
14 031 762
Kostnader:
17 616 234

 
 

24 000 000 

Inntekter: 
17 946 933 
Kostnader: 
20 276 000 

 

Inntekter: 
31 000 000

EU-tildeling:    
Omfang forsking 
finansiert av EU 

399 120 1 000 000 482 211 2 000 000 676 869 
 

2 400 000

Annan EFV (eks. EU)    
Omfang forsking 
finansiert av eksterne 
kjelder ex EU ** 

11 527 708 15 000 000 9 599 289 18 000 000 11 412 621 14 000 000

Bidrags- og 
oppdragsfinansiering 
totalt  

25 910 959 34 000 000 27 697 734 44 000 000 30 036 423 
 

47 400 000

Bidrags- og 
oppdragsverk-semd 
som ikkje er rekne-
skapsført ved UiB 
eller Unifob*** 

   

Likestilling:    
% andel kvinner i faste 
vitskaplege stillingar 

30,4 29,8  27,9 

% andel kvinner i 
rekrutteringsstillingar 

52,7 47,7  48,6 

 
*  Desse tala er henta frå DBH. For 2007 inkluderer det publikasjonar ved SFU, mens SFU frå 2008 ikkje er ei 
eining ved SV-fakultetet. Frårekna SFU er resultatet i 2007 189,28 poeng. 
** For denne indikatoren viser resultattala rekneskapsført omfang av forskingsverksemd. Måltalet er derimot 
fakultetet sitt mål for all EFV-verksemd.  
*** Ingen av institutta har rapportert slik verksemd.  
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2. KVALITATIVE VURDERINGAR 
 
2-I. Generell omtale  
Forskingsaktiviteten ved fakultetet viser ei positiv utvikling dei siste åra. I Times Higher 
Education si 2009-rangering av verdas beste universitet var SV-fakultetet på 107 plass, og vi 
bidrog dermed til UiB si gode plassering på 144 plass.   
 
Samla hadde fakultetet ein auke på 3,8 % i publikasjonspoeng i 2009 og nådde måltalet på 
210 poeng. Vi er tilfreds med dette etter god vekst både i 2007 og 2008. Andelen på nivå II 
gjekk noko ned, men ligg framleis på om lag 25 %, som er fakultetet sitt mål. Nokre institutt 
har svært gode resultat mens andre ligg under det ein må kunne forventa.  
 
Den eksternfinansierte aktiviteten gjekk opp både i 2008 og 2009. Fakultetet hadde god 
utteljing i dei frie programma i 2009 og ser dette som prov på høg vitskapleg kvalitet i 
søkjarmiljøa våre. Auken i Forskingsrådsfinansiert aktivitet er likevel ikkje så stor som venta, 
dels grunna forseinka oppstart av nokre større prosjekt. 
 
Eit særleg viktig resultat i 2009 er at Trygdeforskingsgruppa ved Institutt for økonomi nådde 
opp som eitt av to miljø i utlysinga av midlar til trygdeforsking innanfor programmet Velferd, 
Arbeidsliv, Migrasjon (VAM). Tildelinga på 31,5 millionar sikrar trygdeforskinga dei neste 
seks åra. Fakultetet hadde sin fyrste søknad til EU-programmet ERC-Advanced Grants i 
2009. Søknaden fekk svært god evaluering. Fakultetet hadde også sin andre søknad til ERC-
Starting Grants. Denne har gått vidare til andre runde. Vi vurderer det som svært gode 
resultat at begge søknadane gjekk vidare til siste runde.  
 
Fakultetet står framleis overfor store utfordringar når det gjeld ressursar til forsking. Fleirårige 
rammekutt og store kostnader til bygg ved UiB har gitt hardare prioriteringar av fakultetet 
sine ressursar. Dette avgrensar moglegheitene til å erstatta vitskaplege stillingar etter 
naturleg avgang, og det gir for lite rom til å vareta forskartalent i form av postdoktorstillingar. 
Lågare studiepoengproduksjon i 2008 som følgje av avslutning av den gamle 
hovudfagsgraden i 2007, gav òg ein vesentleg nedgang i inntekter for 2010.  
 
Opptrappinga av stipendiatstillingar har halde fram i 2009. Som kommentert i fjorårets 
melding har fakultetet særleg hatt merksemd mot karrieremoglegheiter for dyktige unge 
forskarar. Vi prioriterer postdoktorstillingar høgt og hadde hausten 2009 i alt 18 postdoktorar 
(16 i 2008). Fleire postdoktorstillingar er under utlysing, og vi har god tilvekst av nye 
postdoktorstillingar som er eksternt finansierte. Det totale stipendiattalet har gått litt ned, frå 
68 til 65. Som omtalt i forskarutdanningsmeldinga ventar vi vekst i talet eksternt finansierte 
stipendiatar, og vi vil oppfylle måltalet for internt finansierte stipendiatar også i 2010. 
 
Eit tiltak for å møta utfordringane er meir målretta arbeid med søknadsprosessar inn mot 
Forskingsrådet sine tematiske program. Vi vurderte i fjor at vi her har eit forbetringspotensial. 
I 2009 har fakultetet satsa mykje på å koordinera og støtta opp om søknadsaktivitet til den 
fyrste hovudutlysinga frå VAM-programmet, i samarbeid med andre viktige miljø i Bergen og 
særleg Uni Rokkansenteret. Med dette 10-årige programmet er moglegheitene for ekstern 
finansiering vesentleg endra for fleire viktige forskingsfelt.  
 
Den særskilte satsinga på Institutt for informasjons- og medievitskap har halde fram i 2009. 
Vi ser gode resultat både på publisering, doktorgradar, tilgang på ekstern finansiering og 
søknadsaktivitet.  
 
Fakultetet skal i 2010 utforma ny strategiplan, og institutta sine meldingar gir viktige innspel 
til den nye planen.  
2-II. Kvalitativ omtale av resultatindikatorane 
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Publikasjonar 
Både i 2007 og i 2008 hadde fakultetet resultat godt over måltalet. Vi vurderte måltalet for 
2009 på 210 poeng som ambisiøst men realistisk. Med eit resultat på 211,4 poeng er vi 
derfor tilfreds, sjølv om det utgjer ein auke på berre 3,8 %. Fakultetet har som mål at vi bør 
ha om lag 25 % av publikasjonspoenga frå nivå II-kanalar, altså noko høgare enn andelen av 
publikasjonar som er vekta til nivå II (dei 20 % beste). Vi har ein nedgang frå 28,1% i 2008 til 
24,8 % i 2009. Dette er det same resultatet som i 2007, og vi er nøgd med dette resultatet. 
 
Også i 2009 er det stor variasjon mellom institutta. Nokre institutt har store svingingar frå år 
til år, slik at gjennomsnittstalet for fleire år er ein betre indikator. Dette gjeld særleg Institutt 
for økonomi (auke på 89% i 2008 og fall på mest 30% i 2009) og Institutt for geografi (fall på 
52 % i 2008 og auke på 41 % i 2009). Institutt for sosialantropologi har hatt gode tal i fleire år 
men har eit fall på mest 20 % i 2009. Instituttet har derimot heile 76 % av publikasjonane på 
nivå II, som er eksepsjonelt godt. Sosiologisk institutt held fram med å ha svært gode 
publikasjonstal og ligg framleis like høgt på poeng per vitskapleg tilsett (1,2). Instituttet har 
derimot eit sterkt fall i nivå II-andel, frå 31,6 % i 2008 til 10,9 % i 2009. Institutt for 
samanliknande politikk har berre 8,7 % av poenga på nivå II, men har hatt ein relativt god 
auke både i 2008 og 2009. Instituttet har det beste resultatet etter indikatoren poeng per 
vitskapleg tilsett, både for fagårsverk (1,3) og for førstestillingar/postdoktorar (2,2). Institutt 
for informasjons- og medievitskap har dei seinare åra hatt ei svært god utvikling, som held 
fram også i 2009 med ein auke på mest 30 % frå 2008. Instituttet er no blant dei beste målt 
med poeng per tilsett (1,2). Frå 2004 til 2009 har instituttet gått frå 0,3 poeng per tilsett til 1,2 
poeng per tilsett. Instituttet har òg ein jamn og god auke i nivå II-publisering og er no oppe i 
23,5 %. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap har hatt svake resultat over fleire 
år, og dette held fram også i 2009. Når det også er slik at det er dei same få personane som 
står for publikasjonane, gjev dette grunn til ei særskild oppfølging og tiltak. 
 
Ved Institutt for informasjons- og medievitskap står kvinneleg tilsette for mest halvparten av 
alle poenga, medan dei utgjer 30 % av dei fast vitskapleg tilsette og 40 % av dei tilsette i 
rekrutteringsstillingar. Også ved Sosiologisk institutt og Institutt for samanliknande politikk 
står kvinnene for ein større del av publiseringspoenga enn mennene. Ved Institutt for 
geografi og Institutt for sosialantropologi publiserer mennene meir enn kvinnene, medan det 
ved Institutt for økonomi og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap er samsvar 
mellom andelen kvinner i staben og deira andel av publiseringspoenga. 
 
Mange fagleg viktige publikasjonar er ikkje inkluderte i det nasjonale belønningssystemet for 
vitskaplege publikasjoner. Dette gjeld både lærebøker, fagbøker på forlag som ikkje er blant 
dei teljande publiseringskanalane, og publikasjonar som formidlar forsking til offentlegheita. 
For fleire av forskarane er samarbeid med partnarar i land i sør viktig, både av omsyn til 
forskingsfeltet og som bidrag til kompetanseutvikling for institusjonar som UiB har samarbeid 
med. Det vil i fleire tilfelle vera viktig å nytta andre forlag og tidsskrift enn dei som gjev poeng 
i det norske systemet. 
 
Utfordringar og risiki 
I enkelte av miljøa er det framleis få personar som står for størstedelen av publiseringa. Om 
slike personar fell ut, kan også publiseringsverksemda bli svekt. Fagfelt og temaområde som 
manglar tilstrekkeleg breidde, kan bli svekt, og rekrutteringsgrunnlaget for å halda oppe 
forsking og publisering kan bli svakare. Ein stram økonomi, som kan føra til færre tilsette, er 
òg ein klar risiko for forskinga og for publiseringsverksemda. Institutta omtalar ulike tiltak for 
å auka publiseringa, og fakultetet vil også vurdera ulike fellestiltak som kan motivera og 
forløysa denne aktiviteten.  
Utveksling av tilsette gjennom avtalar 
Fakultetet sin internasjonale kontaktflate og aktivitet er omfattande, og institutta rapporterer 
om utstrakte nettverk. Dette viser seg òg i den høge andelen fakultetet har av inn- og 
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utreisande studentar. Fagmiljøa har derimot ikkje ei tilstrekkeleg systematisk registrering av 
utveksling av tilsette og gjestar gjennom året, og årsrapporttala er sannsynlegvis for låge.     
 
Årsrapporttala til fakultetet viser at institutta hadde til saman 17 innreisande og 47 utreisande 
tilsette/gjesteforskarar. Av dei 17 innreisande var 6 på institusjonsorganiserte avtalar og 
program, medan 11 var individbaserte avtalar. Dei utreisande fordeler seg med 16 på 
institusjonsorganiserte avtalar og program og 31 på individbaserte avtalar. NUFU er det mest 
brukte programmet til utveksling for tilsette (7 utreisande og ein innreisande). Andre program 
som vert nytta, er LLP-Erasmus (1 inn), Andre Norad-finansierte program (2 ut), Bilaterale 
avtalar (4 ut), Fulbright (1 inn), FP6 (1 inn), Andre program (2 inn og 3 ut).  
 
Av 17 innreisande var 6 kvinner og 11 menn (35 % kvinner). Av dei 47 utreisande var berre 
12 kvinner (25 %). For dei utreisande postdoktorane og stipendiatane er kjønnsfordelinga litt 
mindre skeiv, 5 av dei 14 som hadde utanlandsopphald, var kvinner (36 %).  
 
Eksternfinansiert verksemd 
Den samla bidrags- og oppdragsfinansierte verksemda auka med 7,4 millionar frå 2008, til 
35,8 millionar. Av dette var om lag 30 millionar kroner knytt til forskingsaktivitet.  
 
a) Forskingsrådsfinansiert verksemd – Resultat i 2009: 17,9 millionar  
I 2008 var NFR-inntektene om lag 14 mill medan kostnadene var 17,6 mill. Ut frå kjennskap 
til den dåverande porteføljen og eit mål om vekst på ca 30 % samanlikna med måltalet for 
2008, vart måltalet for 2009 sett til 24 mill. Utover året vart det klart at veksten ikkje ville bli 
som venta, og prognosen vart difor redusert. Årsrekneskapet for 2009 viste ca 17,9 mill, og vi 
nådde ein vekst på 28 % samanlikna med rekneskapsførte NFR-inntekter for 2008.  
 
Eitt større forskarprosjekt19 og tre individuelle postdoktorstipend starta opp i 2009. Eit 
europeisk samarbeidsprosjekt starta òg opp i 2009: Transforming Universities in Europe 
(TRUE), koordinert av UiB med Ivar Bleiklie, Institutt for administrasjon og 
organisasjonsvitskap, som prosjektleiar.20 Den største tildelinga frå NFR i 2009 er løyvinga 
på 31,5 mill til Trygdeforskingsgruppa ved Institutt for økonomi (over seks år frå 2010). Fire 
andre forskarprosjekt med budsjett på 4-6 millionar vart òg innvilga i 2009 og vil starta opp i 
2010.21 I tillegg vart to personlege postdoktorstipend innvilga frå FRISAM – eitt ved Institutt 
for informasjons- og medievitskap og eitt ved Institutt for sosialantropologi. Fleire andre 
prosjekt har og oppstart i 2010.22 Eit nytt europeisk samarbeidsprosjekt der Jostein Gripsrud 
ved Institutt for informasjons- og medievitskap er partnar, er innvilga og startar opp i 2010.23  
 
Av større igangverande prosjekt vil vi nemna  Health, work and society – multidisciplinary 
studies of determinants of sickness absence and disability (12 mill over 3 år), Pacific 

                                                 
19 Elites in an Egalitarian Society ved Sosiologisk institutt. Det er tilsett ein stipendiat og ein postdoktor på 
prosjektet, som har ei løyving på om lag 6 millionar over tre år frå FRISAM. 
20 Dette er finansiert gjennom European Science Foundation (ESF), der NFR løyver midlane til den norske delen 
av prosjektet. Prosjektet har fem europeiske partnarar og skal studera universitetsreformer i åtte europeiske land. 
21 (i) Journalistic Reorientations: The Online Challenge to Journalistic Ontology (FRISAM) ved Infomedia; (ii) 
Negotiating new political spaces: claims for redistribution and recognition in Chile and Bolivia (FRIMUF) ved 
Institutt for geografi; (iii) Climate Change Discourse, Rights and the Poor: Scientific Knowledge, International 
Political Discourse, and Local Voices (NORGLOBAL) ved Sosiologisk institutt; (iv) The Effects of Violence 
and Impoverishment on Psychosocial Health among Pastoralist Communities in Northern Kenya 
(PSYKISKHELSE) ved Institutt for sosialantropologi.  
22 Stocastic Dynamics of Financial Markets (NFR/Finansmarked 2010-2012) ved Institutt for økonomi; 
forprosjektet Design, Implementation and Evaluation of ExampleWiki (UTDANNING2020) ved Infomedia. 
23 Of Authorship and Originality. Reclaiming Copyright in Support of Creative Collaboration in the Digital 
Environment. Dette ESF-prosjektet vert koordinert av Universitetet i Amsterdam med UiB og University of 
Oxford som partnarar. Norsk deltakar er Jostein Gripsrud, Infomedia. NFR finansierer den norske delen, som 
dekkjer ein postdoktorstilling. 
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Alternatives (9,4 mill over 3 år) og The Spanish Salt Fish Markets and opportunities for 
Norwegians (vel 10 mill over 3,5 år). NAV-evalueringa held òg fram til 2013, der fleire 
forskarar ved fakultetet er med saman med Uni Rokkansenteret.   
 
b) EU-tildeling – Resultat i 2009: 676 869 (berre forsking) 
Måltalet for EU-tildeling på 2 millionar inkluderer verksemd som ikkje er forsking. Resultatet 
for 2009 inneber ein auke frå 2008, som prosentvis er stor, men likevel svakare enn venta. 
Den venta veksten i 2009 knytte seg og til oppstart av eit nytt større prosjekt (KnowSeas). 
Grunnen til at resultatet i 2009 ligg under venta resultat, er dels at aktiviteten i 
arbeidspakkane i både KnowSeas og SCY har vorte forseinka, dels på grunn av sjukdom.24 
Dessutan vart den planlagde overføringa av Eurosphere frå Uni Global utsett frå september 
2009 til januar 2010. Då desse forholda vart kjende, vart prognosen redusert til 1 million for 
EU-tildeling samla (både forsking og anna verksemd). 
 
Søknadsaktivitet til FP7 i 2009 omfattar ein søknad til ERC Advanced Grants og ein til ERC 
Starting Grants. Den fyrste fekk svært god evaluering, og det vert sendt ny søknad til fristen i 
april 2010.25 Søknaden om Starting Grant er gjennom fyrste runde og søkjaren, Jostein 
Bakke ved Institutt for geografi, skal til intervju. Til dei tematiske programma i FP7 var tilsette 
ved fakultetet med i til saman åtte søknader, av desse fem som koordinator og tre som 
partnar.26 Eitt av prosjekta får svært god evaluering (to gonger), men har ikkje fått 
finansiering. Dei beste resultata har vi innan ICT-programmet  og Environment-programmet.  
 
c) Annan EFV (ekskl. EU) – Resultat i 2009: 11,4 millionar  
Forskingsaktivitet finansiert av andre eksterne kjelder omfattar 11,4 mill. Dei samla 
inntektene for andre EFV-aktivitetar er om lag 16,8 mill, av dette var 2,3 mill 
oppdragsaktivitet. Måltalet var 18 mill, og vi ser resultatet som tilfredsstillande.  
 
Ein stor del av EFV-aktiviteten ved Institutt for økonomi er Gruppe for trygdeøkonomi som 
har vore finansiert gjennom ei miljøstøtte frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 
Løyvinga har finansiert fire faste professor- og førsteamanuensisstillingar. Frå 2010 vil denne 
aktiviteten vera Forskingsrådsfinansiert og gje ein auke i FFV. Sjølv om det finansielle 
grunnlaget no er sikra for ein 6-årsperiode, representerer den konkurranseutsette 
finansieringsforma ei kontinuerleg utfordring for fakultetet.  Den EFV-finansierte 
forskingsverksemda omfattar også NUFU-prosjekt og prosjekt med finansiering frå Bergens 
forskningsstiftelse, Fritt Ord, Rådet for Anvendt Medieforskning, Magasin- og 
ukepresseforeningen, Meltzerfondet, Universitetsfondet, Fiskeridirektoratet oa. 
 
Utfordringar, risiki og verkemidlar 
Ekstern finansiering er avgjerande for å sikra langsiktig rekruttering og halda oppe viktige 
forskingsfelt. Ekstern finansiering gir rom for større forskingsaktivitet og sikrar rekruttering til 
fagmiljøa, gir fleire arenaer for fleirfagleg samarbeid, styrkjer nettverk og internasjonalisering 
og bidreg til deltaking på seminar og konferansar og til spreiing av kunnskap. Sjølv om 
ekstern finansiering er svært viktig, ligg den største forskingsressursen i stillingane i 
grunnløyvinga. I det forskingsstrategiske arbeidet vil vi difor også retta merksemda mot 
korleis denne ressursen vert brukt og moglegheitene for dei tilsette til å forska i 
forskingsdelen av stillingane. Tid til forsking, særleg samanhengande tid, er avgjerande. 
 

                                                 
24 EU-aktiviteten er reelt høgare enn det dei rekneskapsførte EU-inntektene viser, fordi SCY (ved Infomedia) er 
rekneskapsført i det gamle prosjektsystemet fram til 01.03.2010. Rekneskapsrapporten viser derfor berre 
driftskostnader. 
25 Søkjaren er professor Bruce Kapferer ved Institutt for sosialantropologi, og han har fått ei løyving på kr 3 
millionar over tre år frå UiB for å gjennomføra delar av prosjektet. Prosjektet Re-Ontologizing Anthropology: 
Social and Political Imaginaries of the Present and the Future er kritisk og grunnlagsorientert. 
26 Tre til SSH-programmet; tre til ICT-programmet; ein til NMP og  ein til MC-ITN programmet. 
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Samstundes som det er eit mål å auka den eksterne forskingsfinansieringa, kan det òg vera 
utfordringar knytt til dette. Tunge eksternt finansierte satsingar kan dreia forskinga i bestemte 
tematiske retningar. Det er viktig å vareta fagleg breidde og forskarinitiert forsking, både av 
omsyn til den forskingsbaserte undervisninga og for å halda oppe faga som disiplinar og 
forskingsfelt. Betydeleg eksternt finansiert aktivitet i relativt små fagmiljø kan gje ubalanse 
mellom forskingsfelt som har store eksterne midlar og felt som ikkje har det. Det er viktig å 
unngå at vi får eit A- og eit B-lag blant forskarane som følgje av at nokre har store 
driftsmidlar og andre lite eller ingenting. Ei tredje utfordring er at ekstern finansiering kan 
vera administrativt kostbart. Det må sikrast at den eksterne finansieringa dekkjer dei reelle 
kostnadene til infrastruktur og administrativ støtte.  
 
Fakultetet er merksam på desse utfordringane, og vi sikrar fagleg breidde ved å lysa ut opne 
rekrutteringsstipend. Også nye vitskaplege stillingar kan rettast inn slik at dei sikrar breidde. 
Søknader til dei frie programma i Forskingsrådet og til ERC er på den andre sida med å 
styrkja den faglege breidda også gjennom ekstern finansiering, og det er viktig at fagmiljøa er 
med i konkurransar om desse midla.  
 
Eksternt finansiert forskingsverksemd bør rettast inn for å styrkja strategiske satsingar, men 
òg for å sikra fagleg breidde i fagmiljøa. Aktiviteten kan styrkast ved å vidareutvikla 
forskargrupper som arenaer for organisering av forskingsaktivitet. Fakultetet vil stimulera, 
koordinera og leggja til rette for søknadsaktivitet og ha ei tydelegare rolle som koordinerande 
organ i søknadsprosessar. Den forskingsadministrative støtta til fagmiljøa skal styrkjast 
vidare gjennom auka kompetanse. Vi vil også arbeida målretta for å sikra tilstrekkelege 
dekningsbidragsinntekter frå den eksternt finansierte verksemda.  
 
Likestilling 
Andelen kvinner i faste vitskaplege stillingar har vore stabil på om lag 30 % dei fem siste åra, 
men går litt ned både i 2008 og 2009. I 2009 er det 28 % kvinner.  
 
Blant professorane er det ein marginal auke i kvinneandelen frå 2008, frå 21 til 21,4 %. Sjølv 
om det er lite, er det positivt at andelen kvinner i toppstillingane er meir enn dobla frå 2004 
då det var 9,6 % kvinner. Også i kategorien førsteamanuensis er andelen kvinner stabil, men 
nedgangen held fram i 2009 og er no 29 mot 30 % i 2008. I gruppene førstelektor og 
amanuensis er det berre kvinner, men det er berre snakk om 3 personar. I kategorien 
universitetslektor (2,3 stillingar) er det 17 % kvinner. 
 
I rekrutteringsstillingane er det framleis god kjønnsbalanse, men i 2008 vippa kvinnedelen for 
fyrste gong sidan 2002 under 50 % (47,7 % i 2008 og 48,6 i 2009). Dette er gode tal, men 
det er viktig å fylgja godt med på utviklinga. Blant postdoktorane har kvinnedelen gått ned frå 
64 % i 2004 til 44 % i 2008 og 2009. Med ein venta auke i postdoktorstillingar, er det grunn til 
å ha merksemd om kjønnsbalansen i denne kategorien. Vi ser den same tendensen blant 
stipendiatane. Kvinnedelen var over 60 % i åra 2004-2006, så vidt over 50 % i 2007, og like 
under 50 % i 2008 og 2009. I rekrutteringsstillingane på grunnbudsjettet er 53 % kvinner 
mens det berre er 33 % kvinner i dei NFR-finansierte rekrutteringsstillingane.  
 
Det har i 2009 vore personskifte i alle faglege leiarstillingar ved fakultetet, med unntak av ein 
instituttleiar (grunna åremålsperioden). I det nye dekanatet er det ei kvinne, prodekan, slik 
det også var i perioden før. Dei nye instituttleiarane er valde, med unntak av Institutt for 
informasjons- og medievitskap som har tilsett instituttleiar ut åremålsperioden. Fakultetet 
skreiv i forskingsmeldinga for 2008 at målet var at minst 40 % av instituttleiarane skulle vera 
kvinner. Med val av instituttleiar er rekrutteringprosessane andre enn ved tilsett leiing, og det 
er ikkje mogleg å ta omsyn til ei balansert kjønnsfordeling på same måten som i ein 
tilsetjingsprosess. Med berre ei kvinne av dei 7 instituttleiarane er kvinneandelen 14 % i 
denne faglege leiargruppa. For heile den faglege leiinga – tre dekanar og sju instituttleiarar – 
er kvinnedelen 20 % (2 av 10). Blant visestyrarane er derimot 4 av 7 kvinner.  
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Kvinnedelen i dei vitskaplege stillingane varierer mellom institutta. Sosiologisk institutt har  
51 % (ned frå 58). Institutt for økonomi, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, 
Institutt for geografi og Institutt for informasjons- og medievitskap er stabile (mellom 7 og  
30 %), Institutt for sosialantropologi har auka til 47 % mens Institutt for samanliknande 
politikk har eit stort fall frå 32 til 18 % kvinner. I professorkategorien er gapet større mellom 
institutta, frå ingen kvinnelege professorar ved Institutt for økonomi til 67 % ved Sosiologisk 
institutt. Institutt for sosialantropologi har 43 % kvinnelege professorar, mens dei andre ligg 
mellom 8 og 20 %.  
 
Fordi institutta har få vitskapleg tilsette, gjer det stort utslag om ei kvinne sluttar og vert 
erstatta av ein mann, eller omvendt. Også i fagmiljø med god kjønnsbalanse er det difor 
avgjerande å arbeida kontinuerleg for å halda oppe kjønnsbalansen. Det er svært viktig å 
overvaka fordelinga mellom kvinner og menn i rekrutteringsstillingane. Fakultetet nyttar 
likestillingsmidlar for å møta utfordringa med skeiv kjønnsbalanse, dels til tiltak som på litt 
sikt kan gje opprykk til professor og dels for at kvinner i leiarstillingar skal ha moglegheit til å 
halda oppe forskingsaktiviteten sin. 
 
 
2-III.  Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planar,  
 utfordringar og prioriteringar 
 
Forskingsstrategiske satsingar – status i høve strategiplanen, nye forskingssatsingar 
I strategiperioden 2005-2010 har fakultetet hatt seks tematiske hovudfelt: Utviklingsforsking; 
Internasjonal migrasjon og etniske relasjonar (IMER); Makt, demokrati og styring; 
Informasjon, kommunikasjon og kultur; Velferd, helse og sosialpolitikk; Arbeid, utdanning og 
næringsliv. Det er god aktivitet på alle felta. Meldingane frå institutta viser òg at det er 
endringar og forskyvingar innan kvart hovudfelt og at nye forskingsinteresser veks fram. 
Forskingsmeldingane frå institutta er viktige innspel til fakultetet sitt arbeid med strategiplan 
for 2011–2015. Den nye strategiplanen vil identifisera forskingsområde som vil liggja til grunn 
for strategiske prioriteringar og viktige innsatsar den neste femårsperioden. Omtalen under 
er eit samandrag av dei tematiske felta som institutta trekkjer fram.  
 
Satsinga på informasjons- og medievitskap gjeld i fireårsperioden 2008-2011, og instituttet 
vert tilført strategiske midlar i denne perioden. Vi ser no gode resultat i form av ein klar auke i 
publisering, auka doktorgradsproduksjon, fleire nye rekrutteringsstillingar, stor 
søknadsaktivitet og gode resultat for ekstern finansiering. Like viktig er den faglege utviklinga 
i form av nyskapande samarbeid på tvers av disiplinfelt. Instituttet har identifisert to faglege 
tyngdepunkt; demokrati og kulturformidling og semantiske teknologiar. Studiar av 
digitaliseringsprosessar fangar viktige problemstillingar i skjeringsfeltet mellom dei to 
tyngdepunkta. Instituttet har eit stort internasjonalt nettverk og samarbeider med tunge 
institusjonar i internasjonalt finansierte prosjekt (FP7 og ESF). Vi ser òg at dei unge 
forskarane er svært aktive med å delta på store internasjonale konferansar, og fleire av dei 
har fått utmerkingar og prisar for paper og artiklar.  
 
Alle institutta trekkjer fram utviklingsforsking som eit prioritert satsingsområde også i den 
neste strategiperioden. Institutt for sosialantropologi har spelt ei viktig rolle i oppbygginga av 
kompetansen på dette feltet ved UiB, og dei yngre forskarane oppnådde i svært stor grad 
individuelle phd-stipend frå Forskingsrådet. Institutt for samanliknande politikk reknar også 
store delar av forskinga si som utviklingsforsking, men med særleg vekt på politiske system 
og demokratiseringsprosessar. Begge institutta legg vekt på å ha god områdekompetanse på 
alle store regionar. Dei andre institutta har også relevant aktivitet og ønskjer å styrkja dette 
feltet. Dei nye NFR-tildelingane både i 2008 og 2009 er i stor grad til prosjekt med globale 
og/eller utviklingsrelaterte tema. Dei nye individuelle postdoktorstipenda i 2009 er til prosjekt 
som studerer land i sør, og tre av dei fire nye forskarprosjekta har tema knytt til utvikling, 
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fattigdom, klimaendringar og ressursfordeling. Også for 2010 har fakultetet sett av eigne 
rekrutteringsstillingar til utviklingsrelatert forsking. Utviklingsforskinga femner breitt tematisk 
og disiplinært og må vidareutviklast med utgangspunkt i disiplinmiljøa. Organiseringa av 
satsinga må ta utganspunkt i den etablerte strukturen i fagmiljøa slik at den forskingsbaserte 
undervisninga vert sikra og slik at feltet har god disiplinær forankring. Det må samstundes 
leggjast til rette for gode møteplassar og koordinerte prosessar for å fremja fleirfagleg 
samarbeid som kan styrkja feltet gjennom meir ekstern finansiering. Det nye JUS II-bygget 
gir gode rammer for eit slikt samarbeid. 
 
Det nye Forskingsrådsprogrammet Velferd, Arbeidsliv, Migrasjon (VAM) er spesielt viktig for 
vårt fakultet, både fordi vi har mange og sterke fagmiljø på desse forskingsfelta og fordi det 
er eit langsiktig program med eit stort budsjett. Dette mogleggjer vidareutvikling av sentrale 
forskingsfelt. Ei løyving på kr 12 millionar i 2008 frå programmet Sjukefråver inngår i denne 
satsinga. Løyvinga på kr 31,5 millionar til Trygdeforskingsgruppa er òg eit svært viktig bidrag 
til feltet og viser at det er høg kvalitet på fagmiljøet. Til den fyrste hovudutlysinga frå VAM-
programmet vart det sendt 11 søknader med eit samla beløp på kr 145 mill.27 Fakultetet sette 
av særskilte ressursar til å koordinera søknadsarbeidet. Alle institutta har forskingsaktivitet 
på eitt eller fleire av dei tre tyngdepunkta i VAM. Forskingsfelta som inngår i VAM vil difor 
vera ei viktig langsiktig satsing for fakultetet, og vi vil arbeida strategisk for å posisjonera oss 
for midlar frå programmet. Vi har sett av midlar til ein postdoktor- og ein stipendiatstilling og 
ei mindre løyving for å halda oppe Velferdsforum, som har vore eit viktig fagleg forum i fleire 
år. Fakultetet vurderer det òg slik at VAM-området kan vera aktuelt som grunnlag for ein 
SFF-søknad frå UiB, med deltaking av fleire fakultet og Uni Rokkansenteret. Vi arbeider òg 
med å styrkja forskarutdanninga på dette feltet.   
 
Det tverrfakultære UiB-programmet Demokrati og rettsstat er godt tilpassa forskingsprofilen 
ved fleire av institutta våre. Programstyret rapporterer om god aktivitet i 2009, og satsinga 
har oppnådd ekstern finansiering til eit treårig forskingsprosjekt om helse og 
menneskerettar.28 Ressursomfanget til dette feltet er frå SV-fakultetet tre stipendiatstillingar, 
ressursar til administrativ koordinering og driftsmidlar til å arrangera seminar og fleirfaglege 
tiltak. Frå 2010 er det gitt ein ny postdoktorstilling til Institutt for administrasjon og 
organisasjonsvitskap for å styrkja den statsvitskaplege delen av satsinga. Dei fleste institutta 
har forskingsaktivitetar på tema som makt, styring, demokrati, menneskerettar osv. 
Demokrati og rettsstat-programmet samsvarar også godt med fleire regionale program i 
Forskingsrådet, som Latin Amerika-programmet og ikkje minst det nye India-programmet, 
men også Kina-satsinga er svært relevant. Begge dei statsvitskaplege institutta framhevar 
Europa-forsking som ein viktig tematikk å vidareutvikla innanfor programmet. Ytringsfridom, 
medieglobalisering, nye medier og offentleg meiningsdanning er andre sentrale tema der 
ikkje minst Institutt for informasjons- og medievitskap speler ei aktiv rolle i satsinga. Koplinga 
mellom mediefag og statsvitskap er eit godt døme på tverrfagleg samarbeid innanfor 
fakultetet. Med unntak av Institutt for økonomi og Institutt for geografi har alle institutta bidratt 
med innleiarar og kommentatorar i dei ulike seminara. Fire av institutta løfter fram Demokrati 
og rettsstat som eit prioritert satsingsområde i neste strategiperiode. 
 
Fakultetet har i 2009 styrkt innsatsen på klimaforsking og har hatt møte med klimaforskarar 
ved Bjerknessenteret for å styrkja samarbeidet. Det er sett av midlar til rekrutteringsstillingar 
på dette feltet. Den nye klimameldinga – Klima21 – varslar ei opptrapping av samfunnsfagleg 
klimaforsking. Det er venta gode moglegheiter for samfunnsfagleg forsking i komande 

                                                 
27 Av 16 søknader frå UiB var 11 med i den koordinerte prosessen ved SV-fakultetet. Dette omfattar òg søknader 
som vart sendt frå Rokkansenteret og frå Det juridiske fakultetet. 
28 Health promotion, dignity and human rights: improvement of maternal health fekk tildeling frå 
NORGLOBAL. Prosjektleiar er Henriette Sinding Aasen ved Det juridiske fakultetet, som òg er fagleg 
koordinator for satsinga. Partnarinstitusjon i Sør er Muhumbili University i Dar es Salaam. Både CMI og fleire 
einingar/sentre ved UiB er med. Prosjektet skal ha ein postdoktor ved UiB og ein ved Muhumbili University.  
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utlysingar i forskingsrådsprogram, mellom anna NORKLIMA, men òg i andre program. Det er 
stor interesse for dette feltet i fagmiljøa våre. Ved Institutt for geografi er naturgeografane 
partnarar i fleire større prosjekt, særleg med Bjerknessenteret. Ved Institutt for økonomi har 
fleire vore med i prosjekt mellom anna om energiøkonomi og internasjonale klimaavtalar. Det 
nye NFR-prosjektet om klimaendringsdiskursar, med oppstart i år, er svært relevant og har 
generert samarbeid mellom fleire av institutta og med HF-fakultetet og CMI. To av institutta 
har tatt initiativ til eit felles prosjekt om klima, politikk og kommunikasjon. Institutt for 
informasjons- og  medievitskap er tilført ein stipendiatstilling i klimakommunikasjon. Arbeidet 
med dette forskingsfeltet vil vera høgt prioritert i tida framover, og fakultetet vil ha ei 
koordinerande rolle. Institutt for geografi vil ha eit særleg ansvar for arbeidet i samarbeid 
med fakultetsleiinga, der også Uni Rokkansenteret og Bjerknessenteret vert viktige 
samarbeidspartnarar.  
 
Prioritert samarbeid med andre forskingsinstitusjonar og samfunns- og næringsliv 
Fakultetet vil framleis prioritera samarbeid med randsona og andre forskingsinstitusjonar i 
Bergen. I randsona er særleg Uni Rokkansenteret, Uni Global, Uni Digital, Bjerknessenteret, 
CMI og SNF viktige samarbeidspartnarar. Både fagleg og forskingsstrategisk er samarbeidet 
med randsoneavdelingane svært viktig. Gjennom fagleg samarbeid med institutta er 
randsona ein viktig pådrivar i initering av ny eksternt finansiert forskingsaktivitet. Randsona 
har kompetanse på felt som også står sentralt i fakultetet si forsking og er ein viktig 
rekruttteringsbase for fakultetet. Randsona styrkjer moglegheitene til å utvikla fleirfaglege 
møteplassar og er ein viktig forskingspartnar i større satsingar som krev fleirfagleg innsats. 
Fakultetet vil framleis ha aktivt samarbeid med randsona på fleire strategiske forskingsfelt, 
og vi erfarer at samarbeid i større søknadsprosessar gir fortrinn som òg kan styrkja 
moglegheiten i den nasjonale konkurransen om viktige forskingsmidlar. 
 
Samarbeidet med Chr. Michelsens Institutt har lange tradisjonar i fleire av fagmiljøa våre. 
Med opninga av Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling er det etablert ein ny 
møtestad som gjer dei ulike miljøa innan feltet globale og utviklingsrelaterte studiar meir 
synlege som eit samla fagmiljø i Bergen. Demokrati og rettsstat-programmet har òg klare 
koplingar til desse miljøa og har utvikla eit tett og godt fagleg samarbeid med CMI.  
 
Dei fleste institutta understrekar internasjonalt forskingssamarbeid som heilt avgjerande for 
den faglege utviklinga. Fleire av institutta har klare strategiar for internasjonalt samarbeid og 
har godt etablerte relasjonar med ei rekkje institusjonar over heile verda.  
  
Arbeidet med å styrkja forskingsleiing, organisering og strategisk planlegging 
Alle institutta melder at organisering i tematiske forskargrupper er viktig for å styrkja 
forskingsinnsatsen. Både storleiken på gruppene og graden av formalisering varierer mellom 
institutta, dels også mellom grupper på same institutt. Nokre institutt har gått lengre i retning 
av å formalisera leiarfunksjonen for gruppene, t.d. ved at gruppeleiarar er med i instituttet sitt 
forskingsutval. Dei gruppene som har større eksternt finansierte prosjekt, er gjerne også meir 
fast organiserte og har jamne faglege aktiviteter. Ved fleire institutt har ein arbeidd målretta 
for å skaffa eksterne midlar gjennom ressurstildeling til gruppene, og dette har for nokre 
grupper gitt gode resultat. Talet på forskargrupper varierer mykje, og nokre institutt vurderer 
å reorganisera til større og meir profilerte grupper. Felles for alle er at forskargruppene har 
blitt viktige faglege arenaer for å integrera phd-kandidatar og yngre forskarar.    
 
Alle instituttleiarane har stor merksemd om forskingsleiing og forskingsstrategisk arbeid. Den 
forskingsadministrative støtta er og viktig både for å skaffa eksterne midlar og for å drifta 
prosjekt. Institutt for informasjons- og medievitskap viser til klart fleire og betre søknader som 
resultat av at instituttet har satsa på å støtta forskarane i søknadsprosessar. Institutt for 
geografi har lagt mykje ressursar i å oppmuntra og frigje tid til forskarar i søknadsprosessar.  
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I 2009 har fakultetsleiinga lagt stor vekt på å styrkja fakultetet si koordinerande rolle i 
søknadsprosessar. Det vart organisert møteplassar for alle som hadde planar om å søkja til 
VAM-utlysinga med frist i februar, slik at dei ulike miljøa og forskarane kunne utveksla og 
vidareutvikla idear. Det vart òg sett av særskilte ressursar til fagleg koordinering av 
søknadene. Fleire forskarar fekk nye samarbeidsrelasjonar, og dette resulterte i 
prosjektsøknader som ikkje ville blitt realiserte utan slik koordinering. Søkjarane fekk òg 
tilbod om fagleg vurdering av prosjektskissene, og mange tok i mot dette. Fakultetsleiinga 
ynskjer også å ha ei forløysande rolle for fagmiljøa som kan bringa fram initiativ. Slik kan vi 
samla kreftene der det er nødvendig og stimulera til at spennande relasjonar vert utvikla på 
tvers av instituttgrensene. Dette er også viktige prosessar som kan inkludera og gje 
søknadskompetanse til yngre forskarar i etableringsfasen. 
 
Fakultetet si rolle skal ikkje vera fagleg styrande, men koordinerande og forløysande. Mange 
store forskingsprogram krev tverr- og fleirfaglege tilnærmingar, og det er viktig at fakultetet 
kan leggja godt til rette for møteplassar og utvikling av prosjektidear på tvers av fagmiljøa.  
 
Tiltak som kan styrkja publiseringa, særleg på nivå II 
Analysen av forskingsresultata i 2009 tyder på at det er samanheng i utviklinga av fleire av 
resultatmåla. Det er viktig å sjå nærare på korleis forskingsaktiviteten er organisert og leia og 
korleis resultata utviklar seg i dei ulike fagmiljøa. Samtidig ser vi at doktorgradsproduksjonen 
kan vera god også i fagmiljø med låg publiseringsaktivitet.  
 
Alle institutta har stor merksemd om publiseringa og har som mål å auka både omfanget og 
nivå II-delen. Eit tiltak fleire vil ta i bruk, er større og meir differensiert økonomisk belønning, 
dels med høgare belønning for publikasjonar i internasjonale kanalar eller fagspesifikke 
topptidsskrift, dels ved å belønna publikasjonar som ikkje tel i UHR-modellen. Eit anna tiltak 
er økonomisk støtte til språkvask og publisering. Eit tredje er skrivekurs eller work-in-
progress seminar der ein diskuterer presirkulerte utkast og publiseringsstrategiar. Institutta 
legg vekt på at det er forskinga som ligg til grunn for publisering og at ein må sjå 
publiseringsresultat i samanheng med organiseringa av forskinga. Institutt for 
sosialantropologi har dei seinare åra sett i verk tiltak for å gje samanhengande forskingstid, 
særleg av omsyn til feltarbeid, men òg med tanke på tid og rom til å skriva.  
 
Ein del av institutta ser det særleg viktig at forskarane er aktive i dei viktige internasjonale 
debattane på eigne fagfelt, og at publiseringa difor bør retta seg mot dei tidsskrifta der desse 
debattane går føre seg. Dette vil i mange tilfelle også vera gode og anerkjente tidsskrift på 
fagfeltet, om ikkje alltid nivå II-kanalar i den norske modellen. Dei mest internasjonalt 
orienterte fagmiljøa våre viser og til samanheng mellom internasjonalt forskingssamarbeid, 
målretta publiseringsstrategi, god organisering av forskinga ved instituttet og langsiktig 
arbeid for å sikra tilstrekkeleg finansiering til viktige forskingsfelt ved instituttet. 
Tverrfaglege og fleirfaglege initiativ og satsingar (pågåande og planlagde) 
Institutta har i forskingsmeldingane peika ut fleire tematiske forskingsfelt som det vil vera 
viktig å satsa på i ein ny strategi. Dette gjeld særleg: 
 
 utviklingsforsking 
 klimaendringar  
 velferd, arbeidsliv og migrasjon 
 demokrati og rettsstat  

 
Alle er tverrfaglege og fleirfaglege og har brei forankring i mange av miljøa, slik at dei vil vera 
naturlege satsingsområde på fakultetsnivå.  
 
Innspel til UiB sin strategi for 2011-2015 
Fakultetet meiner at både marin forsking (inkludert klima) og utviklingsrelatert forsking bør 
vidareførast som strategiske hovudsatsingar ved UiB. Av dei andre satsingane er særleg 
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Demokrati og rettsstat viktig i våre miljø. Fakultetet er òg med i satsinga Region og 
regionalisering, særleg ved Institutt for geografi. Denne satsinga har imidlertid ikkje stor 
aktivitet ved dei andre institutta våre. 
  
Vi meiner at universitetet i ein ny strategiplan bør vera tydeleg på kva ein ventar av ei satsing 
og kva det inneber at eit forskingsfelt får status som ”strategisk satsing ved UiB”. Vi sluttar 
oss til kriteria som er foreslått for å identifisera satsingsområde på institusjonelt nivå. I tillegg 
meiner vi at satsingane må ha ein fastlagd tidshorisont, ein klar og eintydig struktur for 
institusjonell forankring, leiing og organisering, tydelege forventningar til framdrift og kva 
satsingane skal oppnå, og eit fast opplegg for rapportering og evt evaluering. Det er òg viktig 
at satsingane vert tilført nok ressursar til å kunna gjennomføra faglege og koordinerande 
aktivitetar. Vi vurderer Demokrati og rettsstat som ei vellukka satsing, men vi registrerer at 
det kan vera krevjande å driva fram nettverk, møteplassar og ikkje minst ekstern finansiering. 
Det er viktig at det vert lagt opp til god kontinuitet for satsingane. Å lukkast med ekstern 
finansiering føreset langsiktig og målretta arbeid. Dei institusjonelle satsingane bør også tilby 
kurs og andre faglege aktivitetar for ph.d.-kandidatar. Skal ein byggja opp forskarskular og i 
beste fall SFF-ar, må slike satsingar vera langsiktige og godt institusjonelt forankra.  
 
Fleire av fagmiljøa våre gjer framlegg om klima- og miljøforsking som ei ny satsing ved UiB. 
Fakultetet vil stø ei slik satsing dersom universitetsleiinga gjer framlegg om det.  
 
Velferd, arbeidsliv og migrasjon er eit felt som står svært sterkt i mange fagmiljø både ved 
vårt og ved andre fakultet. Det er gjennom fleire år opparbeidd sterke internasjonale 
relasjonar. Det er gode finansieringsmoglegheiter både i VAM-programmet, i andre program i 
Noregs forskingsråd og i EU’s rammeprogram. Forskingstema som tek opp dei store 
utfordringane velferdsstaten står overfor i eit stadig meir globalt samfunn, med viktige 
problemstillingar knytt til migrasjon og rettigheiter, krev fleir- og tverrfagleg innsats. SV-
fakultetet vil arbeida for å etablera Velferd, arbeidsliv, migrasjon som ei langsiktig strategisk 
satsing. Vi vil vidareutvikla samarbeidsrelasjonar både til Det medisinsk-odontologiske 
fakultet, Det psykologiske fakultet, Det juridiske fakultet og til instituttsektoren. Dette er eit 
forskingsområde der UiB har svært godt utgangspunkt for å profilera sterke fagmiljø og 
posisjonera seg strategisk for ekstern finansiering. 
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Forskningsmelding 2009 – Det juridiske fakultet  
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Forskningsmelding 2009 – Det juridiske fakultet 
 
 
RAPPORTERING MHT KVANTITATIVE INDIKATORER: RESULTATER OG 
MÅLTALL   
 

Resultatindikator Resultat Resultat Resultat Måltall 
 2007 2008 2009 2010  
Publikasjoner:     
 Totalt antall 
publikasjonspoeng 

80,7 73,3 65,4 85 

% andel publikasjoner på 
nivå II  

9,6 10,8 20,8  

Utveksling av tilsette 
gjennom avtaler: 

    

Totalt antall utvekslinger   14* 3* flere enn i 09 
Forskningsrådsfinansiert 
virksomhet (FFV): 

3 592 000 5 162 000 6 300 000 7 500 000 
 

Omfang av forskning 
finansiert av forskningsrådet.  

3 592 000 5 162 000 6 300 000 7 500 000 
 

EU-tildeling: 96 000 5 000 0 0 
Omfang forskning finansiert 
av EU 

96 000 5 000 0 0 

Bidrags- og 
oppdragsfinansiering 
totalt  

4 658 000 6 868 00 9 200 000 9 000 000 
 

1Bidrags- og 
oppdragsvirksomhet som 
ikke er regnskapsført ved 
UiB, Uni Research AS 

0 0 0 0 

Likestilling:     
% andel kvinner i 
vitenskapelige stillinger (alle) 

29,1% 32,9% 37%  

% andel kvinner i 
vitenskapelige stillinger 
(faste) 

20,3% 20,3% 27,4%  

 
* Telling for 2008 gjelder opphold (inn/ut) på minimum 1 ukes varighet, fra 2009 gjelder 
tellingen opphold på minimum 4 uker.
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KVALITATIVE VURDERINGER 
 

I. Generell omtale  
 
På tross av noe frafall i den vitenskapelige staben og vanskeligheter med å rekruttere forskere 
til nye stillinger på grunn av den økonomiske situasjonen, er det positive trekk ved 
utviklingen av forskningsaktiviteten generelt ved fakultetet. 
 
Flere viktige eksternfinansierte forskningsprosjekter med flere deltakere er kommet i godt i 
gang i løpet av 2009. Dette er en ny samarbeidsform for våre medarbeidere, og vil innebære 
nye utfordringer med tanke på prosjektledelse og faglig samarbeid.  
 
Forskningsaktiviteten ved fakultetet viser en økende internasjonal profil, både med hensyn til 
innretning av forskningen, og når det gjelder publisering på engelsk. Riktignok er tallet på 
publikasjonspoeng i 2009 noe lavere enn de to foregående årene, men til gjengjeld har 
poengandelen på nivå 2 fordoblet seg på ett år.  
 
Fakultetet fikk få tilslag på søknader om eksternfinansiering til forskningsvirksomheten i 
2009, selv om antall søknader er økende. Vi merker en økt oppmerksomhet og interesse for å 
søke eksternfinansiering, og det er en nødvendig utvikling på grunn av fakultetets 
økonomiske situasjon. Fakultetet har i selve rammebevilgningen fra universitetet bare så vidt 
midler til drift av kjernevirksomheten innenfor de sentrale forskningsfeltene, som inkluderer 
fagene på studieordningen. 
 
Fakultets ledelse har startet arbeidet med en strategiprosess for strategiperioden 2011 – 2015, 
som skal ferdigstilles høsten 2010. Parallelt med strategiprosessen gjennomføres det en 
evaluering av ledelse og organisering av fakultetets forskningsmiljø for å vurdere hvorvidt 
fakultetet er organisert på en hensiktsmessig måte for å nå de strategiske målene. Som et ledd 
i implementeringen av den aktuelle strategien, står en reorganisering av forskergruppene som 
et mulig virkemiddel som eventuelt kan gjennomføres i 2011. Det nødvendige kartleggings- 
og analysearbeidet som er nødvendig for å vurdere behovet for en reorganisering ble igangsatt 
høsten 2009. Det arbeidet skal fortsette i hele perioden under arbeidet med strategiplanen, og 
være en del av informasjonsmaterialet og evalueringsgrunnlaget til det strategiutvalget som 
skal fremme forslag til strategiske prioriteringer i fakultetets strategiplan for 2011-2015. 
 
Det er grunn til å tro at den nye strategiplanen vil inneholde klarere prioriteringer av 
satsingsområder og at det som en følge av dette vil arbeides mot å til en viss grad øremerke 
flere stillinger til satsingsområdene fra 2011. 
 
Norges Forskningsråd (NFR) ved styret for Divisjon for vitenskap oppnevnte i 2008 et 
internasjonalt ekspertpanel med mandat til å evaluere den rettsvitenskapelige forskningen i 
Norge.  Denne ble gjennomført siste halvår i 2009. Den 18. desember forelå ekspertpanelets 
evaluering. Enkelte sider av evalueringspanelets vurderinger vil bli referert i punkt III i denne 
meldingen. I brev av 04.02.10 til fagmiljøene som var omfattet av evalueringen inviterte NFR 
disse til å komme med sine synspunkter på evalueringen. Det ble også gjennomført et 
høringsmøte den 16. mars 2010. Vårt inntrykk er at evalueringen virker noe vag i sine 
anbefalinger, slik at det er vanskelig å utarbeide konkrete tiltak med direkte forankring i 
denne. Evalueringen mangler en tydelig artikulering av de kvalitetskriteriene som den 
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juridiske forskningen blir målt mot, og de kvalitetskriterier som den enkelte institusjon måles 
i forhold til synes noe inkonsekvent praktisert i evalueringen. 
 
Det er verdt å merke seg noen punkter i selve faktabeskrivelsen i rapporten, som allerede er 
videreformidlet til de vitenskapelig ansatte. Fakultetet har for få publikasjoner på nivå 2, og 
for liten andel internasjonale publiseringer. Det har allerede vært konstruktive reaksjoner på 
disse resultatene i fagmiljøet og flere forskere har tatt kontakt for å få hjelp til å publisere 
internasjonalt. Det er satt av egne midler i 2010-budsjettet til språkvask med tanke på dette. 
Det var videre et informasjonsmøte på fakultetet i desember om systemet knyttet til 
publikasjonspoeng. Ledelsen ser det på nåværende tidspunkt som mest hensiktsmessig å 
stimulere til internasjonal publisering og publisering på høyeste nivå gjennom informasjon til 
forskergrupper og i medarbeidersamtaler. Videre vil det forsøkes på ordninger med 
insentivmidler, men først og fremst gjennom administrativ bistand og muligheter for å få 
dekket språkvask av artikler på de større fremmedspråkene. 
 
Særlige utfordringer: 
 
Det er en utfordring at en del av forskningsproduksjonen ved fakultetet til dels knytter seg til 
enkeltpersoner som er meget produktive. Dette kan tidvis føre til svingninger i produksjonen. 
Fakultetet er så pass lite at en nokså stor andel av forskernes arbeidstid går med til 
administrasjon og fellesoppgaver. Det at enkelte forskere velges ut og prioriterer slike 
oppgaver kan gå ut over forskningsproduksjonen det enkelte år. Ledelsen arbeider aktivt med 
å forbedre rutiner og organisasjonsstrukturer som kan gi bedre kunnskaps- og 
informasjonsflyt i organisasjonen, både blant de vitenskapelig ansatte og i 
samarbeidsrelasjonen mellom administrasjonen og vitenskapelig personale. Man vil, i den 
grad det er mulig, i løpet av 2010 forsøke å kanalisere flere oppgaver knyttet til 
forskningsadministrasjon til administrativt personale som etter hvert har fått en høy 
kompetanse. 
 
Det er et problem at forskningen på viktige rettsområder kun er dekket av en eller et fåtall 
personer. For eksempel er skatterett et sårbart fagområde, også på nasjonal basis. Forskning 
på dette fagområdet er svært etterspurt, men det er ingen vitenskapelig ansatte i Bergen med 
professorkompetanse på dette området. Videre kan man nevne EU-rett hvor vi i Bergen heller 
ikke har noen personer i toppstilling, men flere lovende talenter med doktorgradskompetanse. 
Dette fagområdet er også et viktig og nødvendig satsingsområdet i 
undervisningssammenheng, og vil forventes å måtte bli utbygget som en obligatorisk del i 
studieordningen. På nåværende tidspunkt er det umulig å sikre denne basiskompetansen på 
bakgrunn av de tildelte rammebevilgningene fra universitetet sentralt. Man kan derfor risikere 
å med åpne øyne akseptere at noen sentrale fagområder står uten akademisk dekning dersom 
én enkelt person slutter, og dette er prinsipielt sett meget uheldig. 
 
Det er bekymringsfullt at de særlige juridiske utfordringene knyttet til helt grunnleggende 
samfunnsspørsmål er tildelt så marginal mulighet for uttelling i Forskningsrådets friere 
satsinger, slik som FRISAM. Man står altså i en situasjon der de juridiske institusjonene 
samlet sett ikke kan tilby helt nødvendig forskningskompetanse på grunnleggende 
rettsområder av stor betydning for samfunnsutviklingen. I det lyset er det svært uheldig at 
grunnforskningen og de større sammensatte juridiske forskningsprosjektene får så dårlige kår, 
og i så stor grad må konkurrere med samfunnsvitere på et utall av fagområder. Den nasjonale 
juridiske forskningen er i en helt annen og dårligere finansieringssituasjon med tanke på å 
søke midler fra private stiftelser og fond, enn for eksempel medisin og naturvitenskapene. 
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II. Kvalitativ omtale av hver resultatindikator:  
 
 
Publikasjoner 
Fakultetet hadde i 2009 65,4 publikasjonspoeng. Måltallet for 2009 var fra universitetet 
sentralt satt til 85, som er et høyere måltall enn fakultetet har oppnådd til nå. Fakultetet er 
ikke fornøyd med resultatet, men ser det likevel som positivt at andelen publikasjoner på nivå 
-2 er øket fra 10,8 % til 20,8%. Det er noe uklart hva nedgangen skyldes. Ledelsen vil forsøke 
å kartlegge årsakene til dette, særlig med tanke på om underrapportering kan være en 
årsaksfaktor. Generelt har formidlingsaktiviteten på fakultetet vært god, og ikke all denne 
virksomheten gir uttelling i det nasjonale belønningssystemet for publikasjoner. Fakultetet er, 
som ovenfor nevnt, opptatt av å stimulere til øket internasjonal publisering. Dette er i samsvar 
med anbefalingene fra Forskningsrådets evalueringspanel som evaluerte rettsvitenskapelig 
forskning i Norge. Som helhet er det uansett verdt å merke seg at fakultetet de siste årene har 
hatt den største andelen publikasjoner per fast vitenskapelig ansatt på universitetet. 
 
 
Utveksling av tilsatte gjennom avtaler  
Det er meget liten utveksling av tilsatte forskere via avtaler. Det er imidlertid mange av 
fakultetets forskere som reiser på kortere opphold på ulike faglige arrangementer i utlandet, 
og da særlig til Norden og Tyskland. Disse reisene er som regel et resultat av bilaterale, 
individuelle kontakter eller kontakter formidlet via eldre kolleger. Det er få opphold av lengre 
varighet (fire uker eller mer). Fakultetet har som mål å øke mobiliteten av forskere og ph.d.-
kandidater i tråd med både egen og UiBs handlingsplan. Fakultetet har et fagmiljø med 
relativt stor andel unge forskere som finner det vanskelig å kombinere forskningsopphold av 
lengre varighet i en familiesituasjon med små barn.  
 
Forskningsrådsfinansiert virksomhet  
Som det fremgår av tabellen, er resultatet når det gjelder Forskningsrådsfinansiert virksomhet 
på  6,3  millioner kroner i 2009. Dette viser en klar økning sammenliknet med tidligere år, 
men resultatet er likevel noe under måltallet for 2009 på 6,5 millioner.  
 
Fakultetet er så langt i år blitt innvilget ett NFR-prosjekt under NORGLOBAL-programmet 
med tittelen "Health promotion, dignity and human rights: improvement of maternal health". 
Prosjektet er et tverrfaglig og transnasjonalt samarbeidsprosjekt (Norge - Tanzania) der 
fakultetet en tildelt en postdoktorstilling med oppstart seinere i 2010. Det er også søkt om 
ytterligere én postdoktorstilling til fakultetet under programmet ”Velferd, arbeidsliv og 
migrasjon” (VAM). Prosjektet det er søkt finansiering til, er et samarbeid mellom Det 
juridiske fakultet, Det samfunnvitenskapelige fakultet (UiB), Rokkan-senteret, CMI, 
Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Bergen. Fakultetet leverte i 2009 
fem søknader til FRISAM-programmet. Ingen av disse nådde opp, men flere av disse vil bli 
videreutviklet med tanke på inneværende års utlysing. 
 
 
 
EU-tildeling 
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Fakultetet har deltatt i et Network of Exellence-prosjekt som ble avsluttet i mai 2009.  
Prosjektet var vellykket med tanke på de vitenskapelige resultatene og utviding av faglige 
nettverk. Prosjektsamarbeidet har også ført til ny søknad under FP7 og til FRISAM-
programmet i Forskningsrådet i 2009. I denne omgang nådde imidlertid ikke søknadene opp, 
men spesielt FP7-søknaden fikk gode tilbakelmeldinger og vil bli videreutviklet med tanke på 
fremtidige søknadsrunder. 
 
Det er i 2009 blitt arbeidet med en større tverrfaglig søknad til FP7-Africa som ble levert 
primo 2010.   Prosjektet er en videreutvikling av det ovenfornevnte NORGLOBAL-prosjektet 
og samarbeidet med Tanzania, CMI og andre partnere internt ved UiB. Spesielt en av våre 
professorer er en sterkt drivende kraft i dette tverrfaglige samarbeidet, og sammen med det 
tverrfaglige NFR finansierte forskningsprosjektet Himalines, se omtale nedenfor, som ble 
startet opp i fjor, er dette positive og solide satsinger fra fakultetets side som ledelsen vil 
støtte opp om som et ledd i UiBs sentrale satsing på utviklingsforskning. 
 
 
Bidrags- og oppdragsfinansiering totalt 
Det totale omfanget av bidrags- og oppdragsvirksomhet viser en relativt stor økning 
sammenliknet med 2008. Måltallet på 9 millioner kroner ble nådd (totalresultatet for BOA er 
9,2 millioner). Den FFV-finansierte andelen viser som tidligere nevnt et resultat som er noe i 
underkant av måltallet, mens den øvrige eksterntfinansierte delen viser et resultat som er noe 
høyere enn måltallet.  
 
 
BOA som ikke er regnskapsført ved UiB eller Unifob 
Dette er ikke en aktuell problemstilling ved fakultetet. 
 
 
Likestilling 
Andelen av kvinner i faste vitenskapelige stillinger har økt noe siden 2006, fra 18,9 til 27,4 
prosent i 2009. Andelen kvinner blant alle vitenskapelige ansatte er på 30,7%. 42,3% av 
stipendiatene er kvinner. Det er grunn til å tro at andelen kvinner blant de faste vitenskapelige 
ansatte vil øke fremover, da det er flere kvinner som har avlagt doktorgraden med gode 
bedømmelser i 2009.  

”Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved Det juridiske fakultet 2008 – 2009” vil bli lagt til 
grunn for arbeidet med likestilling også i 2010. 

 
 

III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og 
prioriteringer:   

 
 
I den nevnte evalueringen fra Forskningsrådet konkluderte det faglige utvalget med at 
hovedinntrykket av fakultetets virksomhet er at man er på ”rett vei”. Det ble påpekt at 
fakultetet fortsatt er relativt ungt og at ikke alle fagområder er utbygget like lenge og med 
samme faglige styrke. Det har etter fakultetets egen oppfatning vært en utfordring at flere av 
satsingsområdene som fremgår av strategiplanen for 2006-2010 har vært avhengig av én eller 
svært få forskere på seniornivå, noe som har gjort virksomheten svært sårbar. Det har videre 
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vært utfordringer knyttet til rekrutteringen til spesifikke satsingsområder. Tilfanget av nye 
stipendiater har ikke vært større enn at de frie utlysningene har fanget opp de fleste av de 
kvalifiserte søkerne, som foretrekker mer åpne utlysninger.  
 
Det er evalueringspanelets konklusjon at forskningen som drives på fakultetet kan måle seg 
både kvantitativt og kvalitativt med andre sammenlignbare institusjoner i og utenfor Norden. 
Det ble også påpekt at publiseringsomfanget kan variere fra forsker til forsker, og at 
kvaliteten likeledes kan variere, men at den altoverveiende er god og til tider fremragende. 
Den publiserte forskningen har en bredde og dybde som sømmer seg for Norges nest største 
juridiske forskningsmiljø. 
 
Fakultetet vil gjennom en mer aktiv forskningsledelse, også innenfor forskergruppene, legge 
til rette for et mer strategi- og målbasert fokus mot de internasjonale forskningsarenaene i året 
som kommer, òg i den neste strategiperioden, blant annet for å styrke fakultetets formidling 
av juridisk forskning i engelskspråklige fora. 
 
Rapporten fra evalueringspanelet vil bli systematisk gjennomgått med sikte på å lage en plan 
for tiltak som kan styrke og effektivisere forskningsproduksjonen.  
 
Innen satsingsområdet Demokrati og rettsstat er det etablert en rekke faglige møteplasser og 
seminarrekker, og det er bygd ut et sterkt og aktivt faglig samarbeid med andre 
enheter/institutter ved UiB og med Rokkan-senteret, Uni global og CMI. Satsingen fungerer 
som en paraply og overbygning over flere tematiske felt, blant annet menneskerettigheter, 
ytringsfrihet og demokrati, sosiale rettigheter og medborgerskap, medier og offentlighet, 
vitenskap og demokrati, mødrehelse og vold mot kvinner. Nettverket har hatt et høyt 
aktivitetsnivå i 2009 og kan vise til svært gode resultater når det gjelder faglige bidrag i 
sammenheng med seminarrekkene, søknadsskriving (jf NORGLOBAL-prosjektet og 
søknaden under behandling under FP7-Africa-2010 - begge i regi av satsingsområdet) og til 
invitasjon av internasjonale gjesteforskere.  
 
Når det gjelder prosjekter med en sterk internasjonal profil i dag, som vil forventes å ha 
kommet godt i gang i løpet av 2010, kan nevnes NFRs FRIMUF-prosjekt “Himalines” der 
samarbeidspartnerne er Ministry of Forests & Soil Conservation, Department of Plant 
Resources, Nepal, og University College, London og Oxford University.   
 
Fakultetet fikk, som nevnt, tildelt en postdoktorstilling på et tverrfaglig samarbeid med fokus 
på Afrika fra NORGLOBAL. Det legges til grunn at denne stillingen blir utlyst i løpet av 
2010. NORGLOBAL-prosjektet involverer samarbeid mellom Det juridiske fakultet og 
Muhimbili University i Tanzania. Dette prosjektet omhandler mødrehelse i et afrikansk land. 
Det aktuelle postdoktor-prosjektet i Bergen vil fokusere på implementering av rett til helse 
med fokus på kvinner i Tanzania, i nært samarbeid med helseforskere i Tanzania. 
 
Strafferettsprosjektet Criminal Law Theory – a New Norwegian Approach, hadde formell 
åpning i desember 2009. Høsten 2009 ble det ansatt en polsk postdoktor i tilknytning til dette 
forskningsprogrammet. Samarbeidsprosjektet, som også har en svensk postdoktor, har nå 
kommet godt i gang. Det har en solid internasjonal forankring gjennom tett samarbeid med 
professor emeritus Nils Jareborg, Universitetet i Uppsala, professor Dr. Dr. h.c. Heike Jung, 
Saarland University, Saarbrücken og Andrew Ashworh, Vinerian professor ved All Souls 
College, Oxford. I tillegg vil prosjektet ha samarbeid med blant annet Max-Planck-Institut i 
Freiburg. 
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Fakultetet er videre en sentral koordinator for de juridiske, etiske og helserettslige aspektene 
ved en nylig innlevert søknad til EUs 7. rammeprogram knyttet til mødrehelse i Afrika, der 
sentrale partnere er fra Botswana, Gambia og Malawi, USA, Danmark og Storbritannia. 
 

 
 
Fakultetet har som mål å øke omfanget av eksternfinansierte postdoktorstillinger med 
forankring i forskergruppebaserte prosjekter. I 2009 var det seks postdoktorstillinger ved 
fakultetet med finansiering fra Forskningsrådet, Bergens forskningsstiftelse og sentrale 
avsetninger ved UiB knyttet til Demokrati og rettsstat. Andelen av post doktorstillinger ved 
fakultetet har vært noe lav, og fakultetet har på grunn av den økonomiske situasjonen vært 
helt avhengig av eksternfinansiering. Det arbeides nå med en mer målrettet strategi, også i lys 
av det pågående strategiarbeidet for å sikre rekruttering av godt kvalifiserte doktorander til 
slike stillinger. Det er likevel et problem at fakultetet ofte får en høy egenandel i 
eksternfinansierte prosjekter som inkluderer slike stillinger, på grunn av det høye lønnsnivået. 
Det er nødvendig å opprettholde dette lønnsnivået for å sikre rekruttering av personer med 
god kvalitet til stillingene. Jurister med doktorgrad er svært attraktive på arbeidsmarkedet for 
øvrig, og har et bredt tilfang av mulige yrkeskategorier å velge mellom. 
 
Det juridiske fakultet har som nevnt iverksatt en strategiprosess for perioden 2011 – 2015 som 
skal ferdigstilles høsten 2010. I følge den målsetting for strategiprosessen som nå et utarbeidet 
for fakultetets strategiutvalg er det grunn til å tro at strategiplanen for neste periode vil gi et 
godt og nokså konkret grunnlag for en offensiv og målrettet oppbygning av fakultetet i 
planperioden. Planen skal bygge på et relativt grundig analysearbeid knyttet til de ulike 
forskergruppene med tanke på  hvilket vekstpotensiale de ulike fagmiljøene har, og på 
bakgrunn av dette gi anvisning på en strategi for en realistisk vekst for planperioden. Utvalget 
vil på bakgrunn av de målene som allerede ligger til grunn for planarbeidet i det sentrale 
strategiutvalget legge til rette for satsinger innenfor områdene Demokrati og rettsstat, marin 
forskning og utviklingsforskning 
 
En realisering av strategiplanen vil kunne være å tydeliggjøre fakultetets forventninger til 
forskergruppene. Det antas at det vil bli etablert insentivordninger som vil styrke den faglige 
ledelsen av forskergruppene.  
 
Parallelt med strategiprosessen vil det foregå en evaluering av forskerskolen og en 
implementering av ulike tiltak fra Handlingsplanen for forskerutdanningen, som ble anbefalt 
av det sentrale forskningsutvalget ved UiB våren 2009. Det må antas at sentrale tiltak i 
handlingsplanen også kommer til å berøre de forventninger og arbeidsoppgaver som relateres 
til forskergruppene.  
 
På et overordnet nivå er utfordringen å styrke og synliggjøre den rettsvitenskapelige 
forskningen i konkurranse med andre disipliner når det gjelder eksternfinansierte prosjekter. 
Det er etter høringsmøtet i Forskningsrådet 16. mars etablert en oppfølgningskomité 
bestående av representanter fra alle de rettsvitenskapelige miljøene i Norge. Det er grunn til å 
forvente at komiteen vil diskutere anbefalinger til noen konkrete tiltak som kan iverksettes 
ved de evaluerte rettsvitenskapelige miljøene i Norge, som kan medvirke til at man oppnår et 
større volum og en større bredde av rettsvitenskapelig forskning. Komiteen vil sannsynligvis 
også komme med forslag til fremtidige og langsiktige tiltak som kan medvirke til at 
Forskningsrådets programsatsinger i større grad inviterer til og legger til rette for at det i alle 
de evaluerte fagmiljøene kan bygges opp internasjonalt sterke og robuste fagmiljøer, og bidra 
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til rettsvitenskapelig forskning på juridiske grunnproblemer av særlig samfunnsnytte. 
Fakultetet håper videre at komiteens arbeid medfører at man får identifisert enkelte 
fagområder eller samfunnsutfordringer som krever særlige nasjonale satsinger knyttet til 
rettsvitenskapelig forskning, og at den kommer med forslag til konkrete tiltak fra 
myndighetenes side som kan legge til rette for nasjonale satsinger på rettsvitenskapelig 
forskning der det i dag er sårbare forskningsmiljøer på nasjonal basis.  
 
Som en oppfølgning av evalueringen, vil også Forskningsrådet lyse ut forskningsmidler i en 
satsing på såkalte institusjonsforankrede strategiske prosjekter -ISP for rettsvitenskap 
(JUSISP II). Det er tale om nokså små beløp, og det er ikke grunn til å tro at Det juridiske 
fakultet i Bergen vil oppnå mer en rundt tre millioner kroner over tre år av disse midlene. 
Utlysningen vil komme i august i år, og midlene forventes tildelt i oktober.  
 
Fakultetet arbeider systematisk med å øke omfanget av bidrags- og oppdragsfinansiert 
virksomhet, særlig med tanke på å øke den forskningsrådsfinansierte delen. Gjennom blant 
annet å styrke det tverrfaglige (inkl. tverrfakultære) samarbeidet og legge mer vekt på en 
langsiktig og strategisk søknadsplanlegging, i tillegg til forskergruppebaserte søknader, er 
målet å øke omfanget av finansieringen fra Forskningsrådet. Man vil forhåpentligvis gjennom 
en klarere målorientert strategiplan for neste planperiode kunne vedta og iverksette flere, mer 
langsiktige og samlede tiltak for å styrke noen av fakultetets sterkeste fagområder.  
Fakultetets ledelse registrerer også at det i løpet av 2009 har oppstått en økende interesse for 
flerfaglig samarbeid rettet mot EUs 7 rammeprogram, og at det er flere sterke miljøer som har 
startet et arbeid mot en EUsøknad. 
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Forskningsmelding for 2009  Det psykologiske fakultet 
  
I. Tabell over kvantitative resultatindikatorer som gitt nedenfor  
II. Kvalitative vurderinger av disse samt overordnede kvalitative vurderinger  
basert på oppsettet nedenfor.  
  
Kvantitative data er hentet fra sentrale databaser (DBH, Oracle, EU-prosjekter). For  
noen av indikatorene som KD krever, finnes det ennå ikke sentrale databaser  
(utveksling). For denne indikatoren har fakultetet selv samlet inn data 
 
RAPPORTERING MHT KVANTITATIVE INDIKATORER: RESULTATER OG  
MÅLTALL  
 
 
Resultatindikator  
 

Resultat Resultat Resultat Måltall 

 2007 2008 2009 2010 
Publikasjoner:     
Totalt antall  
publikasjonspoeng 

136,2 146,1 163,4 160 

% andel publikasjoner på  
nivå II  

18,1 20,2 20,2  

Utveksling av tilsette  
gjennom avtaler:  

    

Totalt antall utvekslinger  23 (14 
utreisende) 

14 (12 
utreisende) 

17 (10 
utreisende) 

 

Forskningsrådsfinansiert  
virksomhet (FFV):  

    

Omfang av forskning  
finansiert av forskningsrådet 

12,6 mill. 10,6 mill. 16,9 mill. 12 mill. 

EU-tildeling:      
Omfang forskning finansiert  
av EU  

 14 000 kr. 1,4 mill. 2 mill. 

Bidrags- og  
oppdragsfinansiering  
totalt 

25,8 mill. 26,9 mill. 32,2 mill 27 mill. 

Bidrags- og  
oppdragsvirksomhet som  
ikke er regnskapsført ved  
UiB eller Unifob  

4,4 mill. 
 

5,85 mill. 
 

4 mill.  

Likestilling:      
% andel kvinner i  
vitenskapelige stillinger  

48,2* 47,6* 45,4*  

* Andel kvinner i undervisnings- og forskerstillinger 
 
KVALITATIVE VURDERINGER  
 
I. Generell omtale  
I tråd med Universitetets forskningsstrategi, skal Det psykologiske fakultet satse på 
grunnleggende nysgjerrighetsdrevet forskning og videreutvikling av fagdisiplinene 
som er representert ved fakultetet. Fakultetet satser på forskning innen basale og 
disiplinorienterte fag og gode teori- og metodemiljøer.  
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Fakultetet ønsker å gi fremragende forskningsmiljøer gode vilkår og samtidig satse 
på å få frem nye lovende forskningsmiljøer og forskningstema. Internasjonalisering 
av forskningsaktiviteter er ett av hovedmålene ved fakultetet. For å kunne nå disse 
målene, har fakultetet prioritert en aktiv rekrutteringspolitikk der alle stipendiater er 
forankret i en av fakultetets forskningsgrupper. I tillegg kommer at 
forskerutdanningen er lagt til forskerskoler innenfor alle fakultetets tematiske 
hovedområder. En særlig utfordring har vært å etablere tydelige karriereveier for å 
gjøre fakultetet attraktivt for de beste PhD kandidatene. Fakultetet bidrar i denne 
sammenheng til UIB sitt utvalgt for helhetlig rekrutteringsstrategi for vitenskaplig 
ansatte. Gode rekrutteringstiltak og tilrettelegging for karriereutvikling for særlig 
lovende PhD kandidater i form av flere postdoktorstipend vil være meget viktig for å 
styrke konkurranseevnen og sikre gjennomføringen av generasjonsskiftet i årene 
som kommer. Dobbelkompetanseprosjektet i klinisk psykolog er i denne 
sammenheng en av særlig stor betydning for å sikre rekruttering til kliniske stillinger.  
 
Fakultetet har de siste årene stått overfor utfordringer mht å kunne avsette 
tilstrekkelige ressurser til forskning. Flerårige rammekutt og en økning i antallet 
stipendiater har ført til behov for en hardere prioritering av fakultetets ressurser. 
Undervisningsdelen i flere vakante stillinger er dekket over med løslønn og 
midlertidige tilsettinger i II-stillinger. Dette har ført til stor slitasje på fakultetets fast 
ansatte som skal utføre forskning av god kvalitet. 
 
Når det gjelder teknisk/administrative stillinger ser vi at en økt satsing på 
forskningsaktivitet og bidrags- og oppdrags finansiert virksomhet stiller stadig større 
krav til teknisk/administrative stilinger. Fakultetet har det siste året hatt en god vekst i 
innvilgede EU-prosjekter, blant annet et større prosjekt der vi er koordinator. Krav til 
rapportering og administrasjon av spesielt EU-prosjektene medfører behov for 
tilpasning av de administrative ressurser og kompetanse til arbeidsoppgavene. På 
dette området vil det være behov for å styrke innsatsen, ved eget fakultet eller 
gjennom samarbeid med forskningsavdelingen. 
 
Til tross for at fakultetet har hatt en stram budsjettsituasjon de siste par årene har vi 
valgt å prioritere ressurser til forskningsaktivitet. Vi har arbeidet målrettet med å 
legge til rette for at fast vitenskaplig tilsatte skal kunne inngå i tematiske 
forskningsgrupper. Dette har over tid ført til en betydelig økt prosjekt- og 
søknadsaktivitet. Avsetning av ”såkorn” midler har vært viktig for styrke 
forskningsgruppenes konkurranseevne for å kunne øke ekstern finansiering både fra 
nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Ett eksempel på betydningen av 
langsiktig, kvalitetsfokusert satsning er ERC tildelingen til professor Kenneth Hugdahl 
høsten 2009.  
 
 
II. Kvalitativ omtale av hver resultatindikator:  
 
Publikasjoner 
Fakultetets publiseringsresultat er samlet sett tilfredsstillende for 2009. Både i 2008 
og 2009 er resultatene godt over måltallene. Fakultetet hadde en økning i antall 
publikasjonspoeng i forhold til fjoråret på 11,8 %. Sammenligner vi oss med andre 
fakultet ved UiB, ser vi at bare Humanistisk fakultet kan vise til en sterkere vekst, og 
de har økt med 12 % i forhold til 2008. Basert på tabell over utviklingen de fire siste 
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årene ser vi en jevn og god stigning i publikasjonspoeng ved vårt fakultet, og ser det 
som realistisk å nå måltallet for 2010. 
 
Når det gjelder publisering i nivå II-kanaler, ser vi at fakultetet i 2009 ligger på 
samme nivå som i året før (20,2 %), og med en økning fra 2007 til 2008 (fra 18,1 til 
20,2). Samlet sett er dette tilfredsstillende, men det vil være en målsetting å øke 
andelen publikasjoner på nivå II opp mot 25% for fakultetet som helhet i løpet av 
neste treårsperiode. I DBH-tabellen ser vi at det er stor variasjon mellom fakultetets 
fagområder. På (det kommende) Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ser vi 
at andelen publikasjonspoeng på nivå II er hele 31,1 %.  På den andre siden ser vi at 
(det kommende) Institutt for klinisk psykologi (IKP) har en tilsvarende andel på 5,9. 
Her må det nevnes at IKP har hatt en stor andel avgang i løpet av 2009 som ikke har 
blitt kompensert med nye faste utlysninger. 
 
Økning av publikasjonspoeng (både på nivå I og II) er en langsiktig målsetting for 
fakultetet. Avgang i den vitenskapelige staben uten at fakultetet har hatt mulighet til å 
lyse ut stillingene på grunn av budsjettsituasjonen vil kunne medføre at vi trolig ikke 
kan forvente en like stor økning i publikasjonspoeng de neste årene. 
 
Utfordringer og risiki 
I enkelte av miljøene kan det være få personer som står for størstedelen av 
publiseringen. Dersom slike personer skulle slutte eller av andre grunner ikke skulle 
kan være pådrivere, er det en risiko for at også mye av publiseringsaktiviteten kan bli 
svekket. En stram økonomi kan som nevnt også være en potensiell risiko for 
publiseringsaktivitet på sikt ved at det blir vanskelig å tilby særlig lovende kandidater 
fast tilsetting ved fakultetet. 
 
 
Utveksling av tilsatte gjennom avtaler 
Fakultetet har registrert 17 vitenskapelig tilsatte som har vært på utveksling gjennom 
universitetets avtaler i 2009. dette er en økning i forhold til året før, da tilsvarende tall 
var 14. Dette viser at det har vært en økning i reisevirksomheten ved fakultetet. Alle 
oppfordres til å søke om reisemidler gjennom Meltzers reisefond. I tillegg avsetter 
fakultetet egne midler til reiseformål der ansatte kan søke om støtte til 
konferansedeltakelse hvis de ønsker å presentere sin egen forskning. I 2009 delte 
fakultetet ut kr. 450 000 til slike formål (maks 20 000 per reise).. De vitenskapelig 
tilsatte oppfordres i tillegg til å prioritere internasjonal samhandling i forbindelse med 
forskningstermin.  
 
 
Forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV) 
Ut fra tabellen ser vi at inntektene fra forskningsrådsfinansiert virksomhet (FFV) er kr 
16,9 mill, noe som er godt over måltallet på 12 mill.   
 
Måltall for inntekter fra forskningsrådsfinansiert virksomhet for 2010 er på 12 mill 
kroner. Totale inntekter forventes å bli noe høyere. Fakultetet har i dag 21 
stipendiatstillinger og seks postdoktorer finansiert av FFV-midler som går videre. I 
tillegg er 3 postdoktorstillinger planlagt utlyst.  
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Fakultetet vil fortsette å anvende ressursene strategisk for å øke 
forskningsgruppenes evne til å hevde seg i konkurransen om eksterne 
forskningsmidler. Dette er imidlertid langsiktig arbeid som kan ta tid før det gir full 
uttelling. 
 
 
EU-tildeling 
Tabellen viser at fakultetet har regnskapsført 1,4 mill. i EU-finansiering. Det 
psykologiske fakultet har flere mindre driftsbevilgninger som deltager og såkalt ”work 
package leader” i flere større EU-prosjekter. 
 
Fra 2010 er fakultetet involvert i 2 større EU-prosjekter.  Det gjelder en ERC-tildeling 
som beløper seg til 2,3 millioner Euro, over 5 år.  I februar 2010 starter EU-prosjektet 
”PREPARE”, et prosjekt der fakultetet innehar koordinatorrollen og som går over 4,5 
år med en total budsjettramme på 3 millioner Euro. 
 
Flere av fakultetets forskere er aktive i søknader initiert av kolleger ved utenlandske 
universitet. Fakultetet ser absolutt mulighetene som ligger i EU-systemet og har 
aktivt informert forskningsmiljøene om det syvende rammeprogrammet. Det satses 
på å fortsette stimuleringstiltak for å få forskere til å søke EU midler de kommende 
årene. 
 
 
Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet totalt 
Tabellen viser at inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansiering totalt har økt med 
vel 5 mill. fra 2008.  
 
De største inntektskildene utenom NFR er Helse Vest med underliggende enheter, 
hvor fakultetet har finansiering til flere prosjekter og til stipendiatstillinger, EU og 
Helse & Rehab gjennom ulike organisasjoner.  Fakultetet har også finansiering fra 
Bergen Forskningsstiftelse. Andre betydelige finansieringskilder er departementer, 
andre offentlige organer, nærlingslivet etc. En del av de eksternt finansierte 
prosjektene gir ikke full dekning av indirekte kostnader ved fakultetet. Fakultetet vil 
fortsette arbeidet med å kvalitetssikre søknader om eksterne midler med tanke på å 
sikre full dekning av indirekte kostnader. Fakultetet har også god uttelling på 
bevilgninger fra Meltzerfondet/ universitetsfondet som gir forskningsstøtte til 
enkeltforskere og miljøer. Dette er midler som er nødvendige for miljøer som er i ferd 
med å etablere seg.  
 
Utfordringer og risiki 
Ekstern finansiert forskningsaktivitet er nødvendig for å sikre langsiktig rekruttering til 
forskningsgruppene. Enkelte av fagmiljøene er spesielt sårbare, enten fordi miljøet er 
lite, eller at alderssammensetningen gjør at det blir spesielt viktig med muligheter for 
ekstern finansiering for å sikre kompetanseoppbygging av nyutdannede stipendiater. 
Her er det spesielt viktig å legge til rette for et godt samspill mellom seniorer og yngre 
forskere slik at gode og konkurransedyktige prosjekter kan bli utviklet. 
 
Det kan også være en utfordring at viktige satsingsfelt i perioder mangler relevante 
finansieringskilder. Den viktigste utfordringen de nærmeste årene å stimulere til 
søknadsaktivitet. Fakultetet har i tråd med dette satt av såkornmidler på 
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inneværende budsjett der forskningsgruppene kan søke om midler. Disse skal gå til å 
bygge opp og utvikle grupper som har potensiale til å bli slagkraftige 
forskningsmiljøer som kan få tilslag på eksterne forskningsmidler som for eksempel 
fra NFR eller EU. 
 
 
Likestilling  
Kvinner representerer et flertall i vitenskapelige stillinger samlet sett. Fakultetet har i 
en årrekke prioritert og kan vise til god utvikling i andel kvinnelige førstestillinger og 
rekrutteringsstillinger. Andelen kvinnelige professorer er 31,5 % og andelen 
kvinnelige førsteamanuenser er 49,7 %. Andelen kvinnelige stipendiater er 71,6 %. 
Hovedutfordringen for fakultetet ligger fortsatt i å øke kvinneandelen blant 
professorer, men andelen kvinner innen førsteamanuensisgruppen og 
stipendiatgruppen tilsier at det er grunn til å anta at fakultetets målsetning om å 
oppnå 40% kvinneandel blant professorer kan oppnås innen år 2012. 
 
Fakultetet har følgende likestillingstiltak i 2010: 

 Følge opp arbeid med samtaler med kvinner i faste vitenskapelige stillinger for 
posisjonering i forhold til fakultetets forskningsstrategi.  

 Ivareta likestillingshensyn i tilsettingssaker 
 Prioritere kvalifiseringstiltak (professorkompetanse) for kvinner 

 
Fakultetet har et aktivt forhold til likestilling både når det gjelder representasjon i 
utvalg og når det gjelder sammensetning av ulike bedømmelseskomiteer. Det gode 
resultatet må sees i lys av en mangeårig innsats hvor det har vært fokus på 
virkemidler som karrieresamtaler og ekstra forskningstermin for kvinner. Seks av 
fakultetets femten forskningsgruppeledere er kvinner.  
 
 
  
III. Generell kvalitativ presentasjon av resultat, planer, utfordringer og  
prioriteringer:  
 
Status i forhold til fakultetets strategiplan 
Fakultetets hovedforskningsområder er helse- og utdannings-/læringsforskning, 
utviklingsrelatert forskning og basalforskning. Fakultetet har gjennom strategisk 
ressursbruk systematisk lagt til rette for nyskapende forskning av høy internasjonal 
kvalitet innenfor alle forskningsområdene. Dette innebærer også at fakultetet har et 
ansvar for å legge til rette for fremvekst av nye forskningstema og forskningsgrupper. 
Hovedtyngden av finansieringen har vært eksterne kilder, noe som fordrer stor grad 
av konkurransedyktighet. 
 
Fakultetet har startet et arbeid med ny strategiplan som skal gjelde fra 2011. Vi 
ønsker å harmonisere fakultetets tidsplan og diskusjon til prosessen med UiBs nye 
strategiplan er avklart. Vi satser på endelig godkjenning av ny strategiplan før 
årsskiftet.  
 
I gjeldende Strategiplan (2007 – 2010) listes blant annet følgende tiltak, status i 
forhold til de enkelte tiltakene kommenteres under hvert punkt. 
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 Internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid 

Fakultetet arbeider for å oppnå deltakelse i internasjonale prosjekter blant annet 
innenfor EUs 7. rammeprogram og NordForsk. Her kan vi nevne at professor 
Kenneth Hugdahl i 2009 som én av to i Norge ble tildelt "ERCs Advanced 
Investigators Grant" som er et av virkemidlene innenfor EUs program for 
banebrytende forskning (Ideas). Tildelingen er 20 mill NKr fordelt over 5 år.  

 
Fakultetet vil videre konsolidere forskningssamarbeid med sør innenfor 
utviklingsrelatert forskning og styrke det internasjonale nettverket som er etablert. 
Fakultetet vil også arbeide for å øke samarbeid med sterke forskningsmiljø i USA 
blant annet via BILAT-programmet og Leiv Eiriksson mobilitetsprogram.  
 
Fakultetet har fått bevilgning fra rekrutteringsprogrammet ”fremtidens 
forskningsledere” fra Bergens forskningsstiftelse for perioden 2008-2011. Det er 
samlet bevilget i underkant av 6 millioner fra forskningsstiftelsen til denne satsingen, 
og fakultetet bidrar med tilsvarende i form av egenandel. 
 

 Stimulere til gjesteforskeropphold fra høyt ansette forskningsmiljøer  
Gjesteforskere og professor II-ordningen har vært et viktig bidrag til 
internasjonalisering og styrking av forskerutdanningen. Fakultetet har i løpet av de 
siste par årene ansatt flere professor II innenfor områder som har behov for 
forskningsmessig styrking. I tillegg vil fakultetet fortsette med tilrettelegging for 
kortere forskningsopphold i utlandet for å stimulere til internasjonalisering. 
 

 Styrke tverrfakultært forskningssamarbeid 
En særlig viktig oppgave er å sikre tverrfakultært samarbeid innenfor alle fakultetets 
satsingsområder både innad ved universitetet, vi kan blant annet nevne MNT satsing, 
og mot eksterne samarbeidspartnere. Fakultetet vil styrke internasjonal forankring og 
forskning innenfor lærerutdanning og særlig pedagogikkundervisning for å fremme 
forskningsbasert undervisning. En av utfordringene de kommende årene er knyttet til 
samordning av relevante strategi/handlingsdokumenter for de tre ”helsefakultetene”, 
og å se disse i sammenheng med Helseforetakets strategier for å gi styrke til felles 
satsninger gjennom økt koordinering. Fakultetet deltar aktivt i NFR-programmet for 
rusmiddelforskning og i oppfølgingen av Helse Vests program for å styrke 
rusmiddelforskning. Innenfor basalforskning deltar fakultetet i arbeidet med 
implementering av MNT-planen. 
 

 Vitenskapelig publisering  
Fakultetet tildeler belønningsmidler for publikasjoner for å stimulere 
forskningsmiljøene til å fokusere på publisering, og vil også fortsette arbeidet for en 
jevnlig og kritisk gjennomgang av publiseringskanaler. 
 

 Infrastruktur og større satsinger på utstyr   
Hovedaktiviteten ved fakultetets laboratoriedrift har foregått i BB-bygget. Den siste 
tiden har det imidlertid også blitt en god del aktivitet i Christies gate 12, etter 
oppgradering av søvnlaboratoriet i 2007. En felles labkomité arbeider for å bedre 
utnyttelsesgraden for alle laboratoriene ved fakultetet. Fakultetet avsetter midler til 
driftsbudsjett for laboratoriene, som skal dekke de grunnleggende driftsutgiftene som 
basalt forbruksutstyr og service. Driftsbehov ut over dette forutsettes fremdeles å 
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dekkes av prosjektmidler. Høy aktivitet ved laboratoriene medfører behov for 
ombygging og oppgradering av utstyr. Fakultetet oppfordrer blant annet relevante 
fagmiljø til å spille inn utstyrsbehov i forbindelse med oppfølging av MNT-plan og 
utlysing av nasjonale midler til vitenskapelig utstyr.  
 
Fakultetet opplever at NFR sine tildelinger til infrastruktur og større satsninger på 
utstyr ikke er tilstrekkelig for å dekke UiBs behov. Fakultetet søker jevnlig i de årlige 
søknadsrundene og får gode evalueringer uten å få tildelt midler. Ved manglende 
uttelling på søknader på fornyelse av infrastruktur og laboratoriefasiliteter er det over 
tid stor fare for at forskningen vil bli skadelidende. Å sikre en jevnlig fornyelse av 
utstyr og laboratoriefasiliteter er derfor av meget stor betydning for å sikre at miljøene 
kan hevde seg i internasjonal konkurranse. 
 

 Faglige satsninger og målsettinger 
Fakultetet oppfordrer til nyskapende forskning og faglig fornyelse innenfor 
satsingsområdene. Dette betyr blant annet at fakultetet vil fortsette å styrke 
basalforskning og forskning innen mental helse og rusmiddelforskning innen 
helseområdet. Fakultetet bygger også videre på forskningen innen 
utdanningsvitenskap, lærerutdanning og pedagogikkundervisning. I tillegg ønsker 
fakultetet å styrke den utviklingsrelaterte forskningen. Arbeidet med bevisstgjøring av 
god forskningspraksis og etikk prioriteres ved fakultetet, spesielt i opplæringen av 
nye forskere. 
 
 Styrking av forskningsadministrativ støtte 
Når det gjelder teknisk/administrative stillinger ser vi at en økt satsing på 
forskningsaktivitet og bidrags- og oppdrags finansiert virksomhet stiller stadig større 
krav til teknisk/administrative stilinger. Fakultetet har det siste året hatt en god vekst i 
innvilgede EU-prosjekter, blant annet et større prosjekt der vi er koordinator. Krav til 
rapportering og administrasjon av spesielt EU-prosjektene medfører behov for 
tilpasning av de administrative ressurser og kompetanse til arbeidsoppgavene. På 
dette området vil det være behov for å styrke innsatsen, enten ved eget fakultet eller 
gjennom samarbeid med forskningsavdelingen. 
 
I tillegg øker behovet for en mer profesjonalisering av den forskningsadministrative 
støtten. Økende krav både internt og eksternt når det gjelder rapportering, etablering 
av forskerskoler og mer fokus på forskningsresultater krever en mer profesjonell 
forskningsadministrasjon. Fakultetet har satset på en styrking av den 
forskningsadministrative støtten gjennom oppretting av en ny forskningsadministrativ 
stilling som skal gi forskningsgruppene støtte i søknadsprosesser. Det er fremdeles 
behov for å styrke og å profesjonalisere den tekniske og administrative støtten til 
forskningsgruppene og forskerskolene.  
 
 
Omtale av prioritert samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og 
samfunns- og næringsliv 
Det psykologiske fakultet ser det som svært viktig å styrke samarbeidet med andre 
forskningsinstitusjoner og ønsker i tillegg å styrke samarbeidsflaten mot BTO.  
 
Fakultetet deltar aktivt i de tre forskningsnettverkene innen psykisk helse som er 
etablert av Helse Vest. Når perioden for strategiske tildelinger går ut, blir det sentralt 
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å stimulere til søknader på Helse Vest sine konkurranseutsatte midler og å stimulere 
til forventet publiseringsaktivitet. Fakultetet vil legge til rette for at de to 
forskerskolene som er relatert til mental helse i større utstrekning kan inngå i 
tverrfakultære samarbeid. Det er også ønskelig å styrke samarbeidet med de mindre 
helseforetakene, ikke minst rundt forskerutdanning og dobbelkompetanse. 
 
Fakultetets forskerskole innenfor utdanningsvitenskap (WNGER) er tverrinstitusjonell 
og er etablert i et omfattende samarbeid med forsknings- og 
læreutdanningsinstitusjoner på vestlandet. Denne skal imidlertid utfases i løpet av 
2010 og disse kandidatene får tilhørighet til de nasjonale forskerskolene NATED 
(National Graduate School in Educational Research) og NAFOL (Nasjonal 
forskerskole for lærerutdanning). 
 
Fakultetet er involvert i flere tverrfaglige samarbeidsprosjekter som er forankret i Uni 
Research, blant annet Uni-Helse og Uni-Global, og arbeider for å øke omfang av 
eksternt finansiert virksomhet forankret i randsonen.   
    
Fakultetet satser på å øke samarbeidet med nærings- og samfunnsliv, og da spesielt 
i Bergensregionen, blant annet gjennom etablering av samarbeidsavtaler med 
Forsvaret, Statoil/Hydro og Falck-NUTEC. Videre ønsker fakultetet på å være på 
banen når det lyses ut midler gjennom Regionalt forskningsfond, Vestlandet.  
 
 
Kort omtale av arbeidet med å styrke forskningsledelse, organisering og 
strategisk planlegging 
I tråd med oppfølgingen av fagevalueringer og sentrale føringer fra UiB, er fakultetets 
forskning organisert i forskningsgrupper som skal være konkurransedyktige på 
nasjonale og internasjonale arenaer. Forskningsgruppene utarbeider selv 
forskningsplaner som spesifiserer tematisk område, forskningsmålsettinger, bidrag til 
rekruttering og forskerutdanning, ekstern finansiering, nasjonale og internasjonale 
samarbeidsrelasjoner samt gruppesammensetning og ledelse.  Det er opprettet 
Scientific Advisory Commitees som dekker samtlige forskningsgrupper. Årlige 
styringsdialoger med fakultetsledelsen danner grunnlaget for justering av gruppenes 
antall, sammensetning, strategier/forskningsplaner og samarbeidsrelasjoner.  
 
Fakultetet vil fra og med 1. mai 2010 være organisert med institutter igjen. Vi vil i den 
sammenheng poengtere at erfaringene med organisering i forskergrupper har vært 
positive og at de derfor skal videreføres i den nye instituttstrukturen. 
Forskningsgruppene vil i likhet programstyrene kunne være instituttoverskridende.  
 
 
Omtale av tverrfaglige og flerfaglige initiativer og satsinger (pågående og 
planlagte) 
Som nevnt i strategisk plan vektlegger fakultetet å utvikle tverrfakultære samarbeid 
innenfor alle fakultetets satsingsområder både innad ved universitetet (blant annet 
gjennom MNT satsing), og mot eksterne samarbeidspartnere. Fakultetet deltar som 
nevnt aktivt i NFR-programmet for rusmiddelforskning og i oppfølgingen av Helse 
Vests program for å styrke rusmiddelforskning. Innenfor basalforskning deltar 
fakultetet i arbeidet med implementering av MNT-planen. 
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Omtale av tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II 
Som nevnt i strategisk plan tildeler fakultetet belønningsmidler for publikasjoner for å 
stimulere forskningsmiljøene til å fokusere på publisering, og vil også fortsette 
arbeidet for en jevnlig og kritisk gjennomgang av publiseringskanaler. 
 
De neste fire årene vil ni fast vitenskapelig ansatte ved Det psykologiske fakultet 
oppnå ordinær pensjonsalder på 67 år, i tillegg har fakultetet tre ansatte som er over 
67 år. Rekrutteringsbehovet varierer mellom fagmiljøene, og for å kunne opprettholde 
fakultetets publisering er det viktig at fakultetet har mulighet til å kunne prioritere 
rekruttering fremover.  
 
Fakultetet ønsker å arbeide for å kunne legge til rette for at vitenskapelig tilsatte i 
størst mulig grad kan bruke tid til sammenhengende forskning. En strukturell endring 
som potensielt vil kunne skape en betydelig smidigere situasjon er årlige opptak til 
profesjonsutdanningen, og konsekvenser av dette vil vurderes. 
 
 
Innspill til arbeidet med fornying av universitetets strategiske plan 
Til arbeidet med fornying av universitetets strategiske plan ønsker vi å trekke frem 
følgende tema som vil være viktige for Det psykologiske fakultet: 
 

 Styrking av basalforskning og translasjonsforskning 
 Styrking av forskning innenfor mental helse, både helsefremmende, 

forebyggende arbeid og behandling, samt rusmiddelforskning innenfor 
helseområdet  

 Styrking av forskningen innen utdanningsvitenskap 
 Styrking av internasjonal forankring og forskning innenfor lærerutdanning og 

særlig pedagogikkundervisning for å fremme forskningsbasert undervisning  
 Styrking av den utviklingsrelaterte forskningen 
 Arbeide med bevisstgjøring av god forskningspraksis og etikk i forskningen 
 Styrking av tverrfaglig samarbeid og internasjonalt nettverk 
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