
REFERAT FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET VED IF  1. DESEMBER 2010. 
 
Til stede: Sandra Halverson (leder), Maria Alvarez-Solar,  Leiv Egil Breivik (under sak 1.), 
Margareth Hagen,  Espen Ingebrigtsen (for  gruppe B),  Åse Johnsen,. Ingunn Lunde, Ingvild 
Nistov (for Aud Skulstad), Hans Jacob Ohldieck, Miguel Quesada Pacheco, Zeljka Svrljuga,   
Harald Ulland (under sak 1.). 
 
Forfall: Aud Skulstad og Åsta Haukås. 
 
 
Sak 1: STATUS FOR FORSKERGRUPPENE 
 
Instituttleder Breivik redegjorde for noen av forutsetningene for å opprette forskergrupper da 
instituttet ble etablert i 2007. Han nevnte bl.a. at man hadde stått ganske fritt når det gjaldt 
struktur, for eksempel med eller uten konkrete prosjekter som skulle inngå. De finansielle 
betingelsene var også gode den første tiden, det sto godt med midler til rådighet. Nå under 
innstrammingen på fakultetet har dette endret seg.  
 
Instituttet ville gjerne fortsette å prioritere forskergruppene, men dette viste seg å bli ganske 
vanskelig, gitt de trange økonomiske rammene. Forskergruppenes virksomhet var også på 
dagsorden under 2-dagers seminaret på Voss i september, hvor man kom inn på gruppenes 
funksjon som arenaer for forskerutdanningen. AHKR har tatt inn Ph.D.-kandidater i sine 
forskergrupper. Vil da forskerskolene bli overflødige? Hvordan vil fakultetsledelsen stille seg 
til forskergruppenes funksjon i framtiden?, sa Breivik bl.a. 
 
Sandra Halverson refererte til et møte for forskningskoordinatorene ved instituttene. Alle 
instituttene befinner seg nå i samme fase ang. gruppenes status. Etableringsfasene hadde 
allikevel vært forskjellige, IF hadde startet sine grupper som en form for ”grasrotbevegelse”, 
mens AHKR hadde et mer styrt opplegg. Hva er våre erfaringer nå? Gruppene skulle jo i 
utgangspunktet være en arena for å søke forskningsmidler, bl.a., sa Halverson. 

Halverson opplyste videre at instituttet skal melde sine erfaringer med forskergruppene til 
fakultetsledelsen, som vil ha synspunkter på:  

1) Forskergruppens sammensetning (hvor mange vitenskapelig tilsatte, hvor mange 
stipendiater, post doc'er - hvor mange eksterne?) 

2)Forskergruppens aktiviteter i 2010, generelt om aktiviteter i perioden 2007-2011 

3) Har gruppen sendt inn søknader om eksterne midler? 

4)Planer videre, inkl. konkret for 2011 

Tilbakemeldingen fra gruppenes representanter vil foreligge som et eget vedlegg til dette 
referatet. 
 
Andre argumenter som ble framført i diskusjonen var at enkelte grupper lett kunne bli for 
store og uhåndterlige og at det er større sjanse for å lykkes godt dersom noen av deltagerne 
legger sin fulle forskningsaktivitet inn i gruppen. Det ble også hevdet at det ikke bør være et  

            krav om omfattende seminardeltagelse for medlemmene, men man bør ha et system med en 
fast styringsgruppe med en kjerne av medlemmer. Det er også viktig å holde et stramt 



tematisk fokus. Hvordan stiller det seg med de tverrinstitusjonelle gruppene og finansiering?  
            I slike tilfelle må de ulike medlemmer søke egen institusjon om tildeling av midler. Det er 

viktig at forskergruppene får bestå, da de bidrar til å synliggjøre instituttenes 
forskningsaktivitet. En gruppe må kunne legges ned dersom aktiviteten er liten.  

 
Leder av forskningsutvalget vil sende ut en liste med kulepunkter som de ulike gruppene kan 
bruke som grunnlag for tilbakemelding om aktivitetene. 

 
 
2. MIDTVEISEVALUERING AV FORSKERUTDANNINGEN 
 
Til denne sak ble fakultetets forslag til gjennomføring (oversikt nedenfor) diskutert: 
 

• Tidspunkt: 1-1 ½ år etter oppstart i programmet 
• Tidsramme: Ca. 1 time, hvorav 30 minutter til presentasjonen og 20-30 minutter til 

diskusjon/spørsmål. 
• Forberedelse: 14 dager før presentasjon skal kandidaten levere en skriftlig 

oppsummering (maks 5 sider) til komiteen. 
• Sammensetning av komité: 

o Forskningskoordinator, eventuelt instituttleder (leder) 
o Representant fra forskerskole eller forskergruppe 
o Eksternt medlem (dvs. en fagperson som er utenfor fagområdet, men kan være 

fra samme institutt eventuelt et annet institutt. Utpekes av instituttlederen.) 
o Veilederen 
o Forskningskonsulent (sekretær) 

• Første runde: Februar 2011 for kandidater som er tatt opp til programmet i 2009. 
Evalueringene skal i hovedsak gjennomføres to ganger i året: februar og oktober. 
Fakultetssekretariatet vil utarbeide en oversikt over interne og eksterne kandidater 
fordelt på grunnenhet.  

• Oppfølgingssamtale: Instituttene skal legge til rette for en oppfølgingssamtale 
(statusrapport og oppfølgingsplan) med forskningskoordinator, kandidaten og 
forskningskonsulenten. I den første delen av samtalen skal veilederen være til stede. 
Varighet: Ca. 30-60 minutter. 

• Økonomiske rammer: Komitémedlemmer godskrives 3 timer (faktor 2) i 
arbeidstidsregnskapet, for presentasjonen. Eventuelle utgifter til eksterne medlemmer 
dekkes av instituttet.  

 
Instituttet oversender en samlet rapport til fakultetet etter at presentasjonene og 
oppfølgingssamtalene er gjennomført. 
 
I behandlingen i forskningsutvalget var det mange kritiske røster til det foreslåtte opplegg for 
gjennomføring. Blant de argumenter som kom fram var: 
 

• Komiteens mandat må presiseres nærmere 
• Dette er et ganske ressurskrevende tiltak 
• For mye byråkratisk tankegang i forslag til gjennomføring 
• Vanskelig for det utenforstående medlem som ikke kjenner verken kandidat eller  
      tema 
• Hvordan vil dette tiltaket fungere sett i forhold til vitenskapsteoretisk innlegg, 



      fremdriftsrapporter og mesterklasser? 
• Tiltaket er sentralt bestemt, men opplegget for gjennomføring bør minimeres  
      betraktelig 
• Dette er en oppgave som forskerskolene bør ha i sine opplegg 

 
Forskningsleder formulerer en høringsuttalelse til Fakultetet på grunnlag av denne 
diskusjonen.  
 
3. ORIENTERINGER FRA UTVALGETS LEDER 

 
a) Det vil bli lyst ut smådriftsmidler også i 2011 
b) Stipendutlysning for 2011: Eventuelle fagpolitiske hensyn knyttet til denne stillingen 

er ikke diskutert pr. dato. Til kommentarer om at utlysningen kom ”fort og uventet” i 
forhold til tidligere års utlysninger, ble det argumentert med at det nå er det enkelte 
institutt som står for utlysningen. 

c) Sandra meldte at hun går av som forskningskoordinator fra 1. januar 2011 
 
 

 
4. FORSKNINGSDAGENE 2011 
 
Foreløpig ingen deltagelse fra IF. Instituttet bør absolutt stille opp på dette. Sandra sender ut 
en henvendelse til fagmiljøene med det første. Det er kommet et forslag fra russisk-miljøet 
som vil bli fulgt opp. 
 
 
 
Referenter: Sandra Halverson og Jan A. Johansen 
 
 
 
 
 


