
REFERAT FRA MØTE I FORSKNINGSUTVALGET 9. JUNI 2008 
 
 
Til Stede: Sandra Halverson (leder), Birger Angvik, Ana Beatriz  Chiquito, Margareth Hagen, 
Kari Haugland, Åse Johnsen, Ingunn Lunde, Turid Trebbi,  Jan A. Johansen (sekretær). 
Svenn-Arve Myklebost møtte som vara for Stuart Sillars for å gjøre rede for arbeidet med 
hjemmesider for forskningsgruppene. 
 
 
Innkalling: Sandra viste til at det ikke hadde vært helt klart hvem som skulle møte i utvalget. 
Utvalget er satt sammen i følge gjeldende retningslinjer og alle forskningsgruppene skal ha en 
representant. Retningslinjene er imidlertid noe upresise ettersom forskningsgruppene ved IF 
har ulik status og medlemskap. Instituttrådet vil bli best om å presisere retningslinjene på 
dette punktet. Det ble for øvrig opplyst at forskergruppen TASS (i litteratur, leder: Lars Sætre) 
ikke var tatt med i innkallingen. 
 
!. Orienteringssaker 
 

• Aktivitet i forskningsgruppene:  
Mye arbeid er i gang, planlegging av seminarer m.m. og det er fastlagt rammer for 
gruppenes virksomhet. Instituttet har tidligere lyst ut kr. 140 000 til 
forskningsgruppene og utvalgsleder orienterte om tildelinger så langt og viste til 
oversikt over øvrige tildelinger i første nr. av IF-nytt. I forbindelse med frist for å søke 
NFR-midler (4. juni) ble det sendt inn i alt 8 søknader fra IF, fordelt på post.doc.-, 
forprosjekt- og prosjektetableringsstøtte. 

 
• Hjemmesider for forskergruppene:  

Svenn-Arve Myklebost, som foreløpig jobber med å få lagt inn aktuell tekst og bilder, 
opplyste at de forskjellige sidene var under arbeid i ulike stadier, bl.a. i forhold til de 
opplysninger han har fått om gruppenes virksomhet. Sidene legges opp etter en mal 
levert av formidlingsavdelingen ved UiB. Malen er sendt ut til alle 
forskningsgruppene. Bergen Shakespeare Network er til nå kommet lengst i 
utviklingen av hjemmeside. Leder for de respektive gruppene vil etter hvert selv kunne 
logge seg inn for å gjøre påkrevde endringer/tilføyelser. 

 
• Rapporter:  
      Sandra informerte om rutiner i forbindelse med forskningsmelding til  
      fakultet. Man skal nå slippe å rapportere fra instituttene mer enn en gang pr. år og       
      fakultetet har gitt melding om at innsending av rapporter er utsatt til våren 2009. 

 
• Forskerutdanningen:  

Fakultetet behandlet sak om forskerskoler ved HF 4. mars. Det er nå tre store 
forskerskoler ved fakultetet:  

 
            1) Estetiske fag – lokal avdeling av nasjonal forskerskole,  forankret ved NTNU 
            2) Kultur og samfunn – lokal forskerskole 
            3) Språkvitenskap og filologi – lokal, nasjonal og nordisk 
    
Forskerskolenes koordineringsgrupper har er spesielt ansvar for utvikling og koordinering av 
kurstilbud og det blir derfor viktig med et godt to-veissamarbeid mellom forskergruppene  og  



– skolene. Forskningsgruppene skal også kunne være involvert i  forskerutdanningskurs. Det 
ble til denne sak henvist til universitetets handlingsplan for forskerutdanning – som er ute på 
høring fram til høsten - og sekretæren ble bedt om å sende denne ut til medlemmene. 
 
2. Arbeidet med ekstern finansiering: 
UiB legger nå stor vekt på at det skal arbeides målrettet med å øke antall prosjekter med 
ekstern finansiering. Sandra har hatt et møte med forskningsavdelingen og fakultetet om dette, 
uten at man foreløpig er kommet til en god avklaring for IF sitt vedkommende. Fakultetet vil 
imidlertid fra høsten etablere en ny seksjon for forskning og utvikling som et samarbeid 
mellom sekretariatet og instituttene. En runde blant representantene for forskningsgruppene 
viste at man i ulik grad har arbeidet med eksternfinansiering i sikte, men det ble presisert at 
man vil jobbe langsiktig med dette, og flere representanter pekte på at de korte fristene man 
ofte har i forhold til utlysningene kan være et problem. Det ble også argumentert for at 
forskningsgruppene bør legges inn på forskningsavdelingens e-postlister, slik at viktig 
informasjon når fram tidligere. Å fastslå skillelinjer mellom forskernes og administrasjonens 
oppgaver og ansvar i forbindelse med søknadsprosesser og å få en  klarere presisering av hva 
slags hjelp man kan forvente av instituttet contra Aksis og forskningsavdelingen ble også 
vektlagt som momenter for å kunne korte ned på selve søknadsskrivingstiden. Ellers la 
utvalget vekt på viktigheten av å starte opp forskerinitierte prosjekter. 
 
Eventuelt.   
Ingen spesielle saeer under eventuelt 
 
 
Referent: Jan A. Johansen 


