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KMDs handlingsplan for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) og 
eksternfinansiering – revidert i fakultetsstyret 12. desember 2019 

Gjennomgang av planen sett opp mot FFUs innspill 03.06.2019. 
Vedlegg 1: Revidert BOA Handlingsplan 2019-2021. 
Vedlegg 2: BOA innspill fra FFU 03.06.2019. 
Vedlegg 3: Oversikt eksterne midler KMD 2019. 
Les alle vedleggene før møtet! 

- Hva er gjort? 
- Forslag til vedtak: Hva prioriterer FFU videre? 

 
Strategi for Norges Forskningsråd 2020-2024 – Innspill fra KMD. 

Vedlagt:  

- Strategi for NFR 
- Høringssvar fra KMD til NFRs utkast til strategiplan 2020-2024 

IV Referat- og orienteringssaker 

a FFU dagsseminar vår 2020 om forskningsetikk - felles med FUU 

8. juni kl 09.30-15. 
Sted: GA - Seminarrommet Jon Lunds plass 3. 
Status arbeidsgruppe forberedelse 



 
 
 
 

 
b 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c 

Saker til årshjul 2020 
Vår: Flytting av møte 20.mai til kl 9? 

- Resultat PKU-søknader 2019 
- Orientering ARIIS 
- Orientering om Open Science (FIA) 
- Sluttraporter forskningsprosjekter når? 

 
Høst: Erasmus+ søknadsmuligheter (jf FFU 13.01.2020/Dagfinn B) 
UIBs handlingsplan for kvalitet i forskningen (kommer) 

 
Fremdrift PKU søknader: Vedlagt oversikt: Årshjul PKU prosessen. 

Frister: 
Februar/mars: Preregistrering med skisse 
Mars: Bekreftelse på mottatt søknad og grov plan for prosessen sendes 
ut til søkere som går videre 
Juni: Frist for innlevering av utvidet skisse 
August: Budsjett møte med søkerne. 
1.oktober: budsjett skal være ferdig 
15. oktober ( vanligvis): Innleveringsfrist. KMD kontaktperson:Kjerstin 
Tønseth 

                  d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

       Forslag til ny UH lov- de viktigste punktene for KMD 
§ 1-1- Formålet med universiteter og høyskoler  
Universiteter og høyskoler skal  

a. Frembringe og spre ny kunnskap basert på vitenskapelige og 
kunstneriske metoder i tråd med internasjonale standarder.  

  
§2-1. Institusjonenes oppgaver  
Universiteter og høyskoler skal   
a)   tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå, basert på det fremste 
innenfor forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og 
erfaringskunnskap   
b)  utføre   forskning   og   faglig   og   kunstnerisk   utviklingsarbeid på høyt 
internasjonalt nivå  
  
§11-7. Ansettelse på åremål   
Ansettelse på åremål kan benyttes for a) rektor b) prorektor c) leder for 
avdeling og grunnenhet d) studentombud e) postdoktorstilling f) stipendiat g) 
vitenskapelig assistent h) spesialistkandidat i) undervisnings- og forskerstilling 
når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig 
element i kompetansekravet j) stilling på innstegsvilkår  
  
Punkt i) er drøftet i NOU på side 289–90 med bakgrunn i at Forskerforbundet 
har anbefalt å fjerne muligheten for åremål. Utvalget går inn for å beholde 
ordningen og viser til og siterer fra innspillsmøte i UHR-Kunst, design og 
arkitektur.  
 
Hele forslaget finnes på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-
3/id2690294/ 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-3/id2690294/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-3/id2690294/


e 
 
 
 
 
 
 
 

   V 

Evaluering av verkstedsmodellen, rapport og anbefaling  
Evalueringen og anbefaling fra prosjektgruppen finnes på: 
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_1520_evaluering_
av_verkstedsmodellen_anbefaling_fra_prosjektgruppen.pdf 

 
 
 
 

Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

Anne-Helen Mydland 
Prodekan 

 
 

Nina Malterud / Anne-Len Thoresen 
sekretær 

https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_1520_evaluering_av_verkstedsmodellen_anbefaling_fra_prosjektgruppen.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/sak_1520_evaluering_av_verkstedsmodellen_anbefaling_fra_prosjektgruppen.pdf
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Til stede:   
   
Gruppe A Gruppe B  
Anne-Helen Mydland, leder Erik F. Reitan  
Ashley Booth  Guro Parr Klyve  
Thomas T. Dahl   
Eamon O’Kane 
Viggo Krüger 

 Sekretær  

Nina Malterud 
   
Fra 
forskningsadministrasjonen 

  

Dagfinn Bach under sak 03/20   
   
   
   
   

Møte 1/2020 

Protokoll fra møte i Forskningsutvalget (FFU) 
 

Mandag 13.01.2020 kl 12:30–14:30 på møterom 301, Møllendalsveien 61 
 

 
 
I 

  
Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Godkjent 
 

II  Protokoll fra forrige møte 
Godkjent, med et par kommentarer: 

- 09/19, FFUs tilbakemelding til dekanatet om årlig forskningsdag, er 
behandlet. Dato 2020 kommer, sannsynligvis omkring uke 46, i tilknytning 
til HMS-dag. 

  - V Eventuelt: SKOK får en tilbakemelding fra oss om at nye tilbud er 
ønskelige. 
 

III  Saker 
  

01/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forskningsledelse ved instituttene 
Innledning ved prodekan. Drøfting. Ønskelig å ta dette opp igjen senere. 
Ingen vedtak, men noen punkter notert: 
- Faglig forskningsledelse vil alltid innheolde administrative elementer.  
- Forskningsleder er et verv, ingen stilling, og får ansvar delegert fra 
instituttleder. Opp til hvert institutt å definere mandatet. Kan være 
utfordrende at arbeidsgiveransvar ikke følger med. 
- GA: hvor står forskningsleder på GAMUT i forhold til forskningsleder 
institutt? Bør begge delta f eks i forskningslederforum? Opp til instituttet. 
- Det kan fortsatt bli klarere hva KMDs administrative forskningsstøtte kan 
bidra med, og hvordan de aktiverer støtte fra UIB FIA. Se denne, og 
formidle den videre til forskerne: 
https://www.uib.no/kmd/118466/relevante-midler-og-
s%C3%B8knadsfrister-kmd-ansatte 

https://www.uib.no/kmd/118466/relevante-midler-og-s%C3%B8knadsfrister-kmd-ansatte
https://www.uib.no/kmd/118466/relevante-midler-og-s%C3%B8knadsfrister-kmd-ansatte
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02/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KMD handlingsplan for helse, miljø, sikkerhet (vedtatt februar 2019) 

FFU ønsker at stipendiatene får eget punkt under A. Innspill oversendes 
fakultetsledelsen. 
Svar fra fakultetsdirektøren 14.01.2020: Hei takk for at dere har vurdert 
og kommer med innspill til HMS- handlingsplanen 2020. Ser veldig 
posetivt på at FFU tar HMS på alvor, og gjennomgår handlingsplanen 
HMS- utvalget holder nå på å ferdigstille forslag til handlingsplan som 
skal behandles i fakultetstyret 23. januar. Når det gjelder HMS- 
handlingsplaner skal de lages nye hvert år. I forslag til HMS- 
handlingsplan for 2020, har vi diskutert i HMS- utvalget at det blir 
vanskelig å fremheve noen grupper. Handlingsplanen skal favne om alle 
ansatte ( som stipendiater er) og studentene. HMS- planen som legges 
frem for fakultetstyret nå, er mye mer konkret på flere av områdene. 
 
Orientering fra adm. om to Erasmus+-muligheter: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-
field-higher-education-2020_en  (frist 20.02.2020) 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-
2020_en (frist: 26.02.2020) 
Vi er for sent ute for i år, men bør se på til høsten. 
Ønske om oppdatering status ARIIS i neste møte. 

IV  Referat- og orienteringssaker 
  

a 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 

 
Møteplan vår: alle møter 12.30-14.30 i Møllendal 3.etg: 

13. januar    2. mars   20. mai 
 
FFU dagsseminar vår 2020 om forskningsetikk -  felles med FUU 
8. juni kl 09.30-15. Sted: GA - Seminarrommet Jon Lunds plass 3. 
Intensjonen er at de to utvalgene skal få innsyn i  
-  gjeldende etiske retningslinjer for forskning, RINO etc. 
- refleksjoner omkring  disse og kunstnerisk utviklingsarbeid, særlig via 

materiale fra den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk 
utviklingsarbeid og Erasmus+-prosjektet Advancing Supervision in 
Doctoral research, hvor KMD er partner. 

Det er ønskelig å legge grunnlag for en komprimert innføring til ansatte 
og stipendiater ved KMD. 
Arbeidsgruppe som kan forberede seminaret og sette opp program: 
Anne-Helen Mydland, Viggo Krüger, Johan Sandborg, Aslaug Nyrnes, 
Nina Malterud. 
 
KMD etikkfrokost (for hele UiB) 14.02.2020 kl 08.30-10.30 på KMD: 
Darla Crispin fra NMH. 

Info til KMDs ansatte. Ønskelig at flest mulig møter. 
   
   
   
   
V  

 
a 
 
 

Eventuelt 
 

Viggo varsler sak fra GAMUT om behov for flere stipendiatstillinger. Gode 
folk fra oss går til NMH. 
 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2020_en
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b SAR-konferansen i Bergen 25-28. mars: Preregistrering skal være åpen 
for KMD, info via instituttene. 
https://kmd.uib.no/en/news/call-for-contributions-to-sar2020 

   
 

   
   
   

Anne-Helen Mydland, prodekan   
        Nina Malterud, sekretær 

https://kmd.uib.no/en/news/call-for-contributions-to-sar2020


 

  

Revidert handlingsplan 
for bidrags- og 
oppdragsvirksomhet 
HANDLINGSPLAN 2019 – 2022 Fakultet for kunst, musikk og design 

 



 

INNLEDNING 

BOA står for «bidrags- og oppdragsfinansiering aktivitet». Samtidig er det et viktig 
definisjonsskille mellom «bidrag» og «oppdrag».  

Bidrag: «Med bidragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter hvor institusjonen henter støtte fra 
nasjonale og internasjonale finansieringskilder uten at det foreligger krav om motytelse fra 
institusjonen når avtale om støtte inngås». (Veileder til BOA-reglement ved UiB) 

Bidragsprosjekter er normalt forsker initierte, og retten til resultatene av arbeidet ligger hos 
forskeren/institusjonen. Ofte er prosjektene delvis finansiert av bevilgninger. 
Bidragsfinansiert aktivitet skal alltid ha faglig interesse og bokføres i egne prosjektregnskap. 
Eksempel på bidragsmidler: 

 Tilskudd fra NFR, DiKU, offentlige virksomheter, organisasjoner, næringsliv/private, 

stiftelser  

 Midler fra EU 

 Gaver   

Oppdrag: «Med oppdragsfinansiert aktivitet forstås prosjekter institusjonen utfører mot 
betaling fra ekstern(e) oppdragsgiver(e) der det foreligger et krav om motytelse fra 
institusjonen når avtale/kontrakt inngås». (Veileder til BOA-reglement ved UiB) 

Med motytelse menes at risiko* og kontroll over en eiendel overføres fra institusjonen til 
motparten(e) i avtaleforholdet, med andre ord at det foreligger en transaksjon mellom 
partene i avtaleforholdet. Oppdragsprosjekter kan f.eks. være: 

 Midler som er utlyst ved konkurranse/anbud med flere deltakere klassifiseres som 

oppdragsfinansiert aktivitet når det foreligger et krav om motytelse fra institusjonen 

når avtale/kontrakt inngås. 

 Konsulentoppdrag 

 Analyseoppdrag 

* Gevinst og tapspotensiale 

Presisering og avgrensning 
Hovedmodell for BOA ved KMD er bidragsprosjekter. Hvorfor? 
For KMD vil BOA i all hovedsak være bidragsprosjekter fremfor oppdrag. I de fleste 
prosjekter med ekstern finansiering vil KMD selv ha initiativet og se faglig nytte i et 
samarbeid. Det vil derfor ofte være aktuelt å bidra med egne ressurser i et prosjekt. KMD vil 
være varsom med å inngå oppdragsprosjekter som har lite faglig nytte eller der fakultetet 
risikerer å gå egne alumner i næringen. 

BOA for KMD 
KMD har som mål å øke BOA-inntektene betydelig i strategiperioden 2018-2022. De 
økonomiske utsiktene de nærmeste årene tilsier lavere grunnbevilgningsrammer, bl.a. som 
følge av Kunnskapsdepartementets effektiviseringskutt, UiBs strategiske omfordeling og økte 
husleiekostnader. KMD vil derfor være avhengig av økt ekstern finansiering for å 
opprettholde eller styrke sin virksomhet.   



Inntekter ved UiB klassifiseres etter BOA, bevilgning og salg, og de håndteres på ulike 
måter. Inntekter klassifisert som BOA gir i tillegg til selve inntekten også uttelling i UH-
sektorens finansieringsmodell, ved at KD tilfører belønningsmidler for hver BOA-krone tjent. 
Alle inntekter KMD kan skaffe til veie utover grunnbevilgning, vil være viktig finansielle bidrag 
til fakultetet.  

Fra KMD strategiplan: 
KMD er et kraftsenter for kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning og utdanning, fundert på 
lange tradisjoner for kunst, musikk og designutdanning i Bergen. 

KMD er et nyskapende og uredd fagfellesskap med takhøyde for meningsbrytning. 

KMD har sterke fagmiljøer med stor bredde i kunnskapsformer og forskningstradisjoner. Dette gir 
grunnlag for eksperimentell tverrfaglighet. 

Ved KMD møtes kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning i felles satsingsområder. Slik 
utvikles ny kunnskap og erkjennelse. 

«KMD skal: 

være ledende på våre fagfelt nasjonalt og internasjonalt være en betydningsfull samarbeidspartner i 
nasjonale og internasjonale fagmiljø, universitetssamfunnet, nærings og samfunnsliv 

 bygge et sterkt miljø for kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning hvor ulike 

tilnærminger møtes og utvikles 

 styrke forskningskvaliteten ved å utvikle og delta i prosjekter finansiert særlig av 

Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, Norges forskningsråd og EU 

 utvikle og delta i tematiske forskningsmiljøer  

 være aktiv deltaker i utvikling og realisering av UiBs strategiske satsingsområder 

 stimulere til økt publisering av vitenskapelig forskning 

 utvikle prioriterte satsingsområder gjennom strategisk fordeling av stipendiatstillinger 

 ta ansvar for å bidra aktivt i det nasjonale miljøet for kunstnerisk utviklingsarbeid 

 utvikle godt tilpasset infrastruktur for KMDs fagfelt» 

 

Mål med handlingsplanen: 
Målsettingen med en egen handlingsplan for BOA og ekstern finansiering er å oppfylle fakultetets 
strategi, ved å øke det økonomiske handlingsrommet (legge inn link til strategiplanen) 

Gjennom sterke fagmiljøer med stor bredde i kunnskapsformer og forskningstradisjoner kan vi være et 
nyskapende og uredd fagmiljø som kan utvikle ny kunnskap. Dette legger grunnlaget for 
eksperimentell tverrfaglighet som kjennetegner KMD og som kan gjøre oss til ledende på våre fagfelt 
nasjonalt og internasjonalt. 

Dette gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner i konkurransen om eksternfinansiering.  

Planen skal gjelde for dekanperiode, men rulleres årlig i fakultetsstyret. 

Handlingsplanens innsatsområder: 

1. Faglige kvalitet og konkurransedyktighet 

2. Utvikle og delta i større forskningsprosjekter 

3. Strategisk arbeide med utlysninger og finansieringskilder 

4. Profesjonalisering av søknadsutvikling/prosjekthåndtering 

 



INNSATSOMRÅDER FOR F A K U L T E T  F O R  K U N S T ,  M U S I K K  O G  
D E S I G N  FOR PERIODEN 2019–2022 

A. INNSATSOMRÅDE: Faglig kvalitet og konkurransedyktighet 
 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom  

Bygge et sterkt miljø for 
kunstnerisk utviklingsarbeid 
og vitenskapelig forskning. 
 
Utvikle og delta i tematiske 
forskningsmiljøer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikre kvalitet på søknadene 
til finansieringskilder som 
PKU, Bergens 
Forskningsstiftelse, NFR og 
EU 

Rekruttere stipendiater 
finansiert av eksterne midler 
 
 
Strategisk bruk av de ph.d 
stillingene fakultetet 
disponerer 
 
Utarbeide kriterier for 
frigjøring av tid til 
søknadsskriving 
 
Synligjøre muligheter for 
bistand/ støtte fra 
forskningsrådgivere lokalt og 
sentralt, samt BOA- teamet 
 
Skape møteplasser der 
søkere presenterer og 
diskuterer utkast til søknader 
 
Bruk av internt fagpanel 
 
Sette av ressurser for 
aktuelle fagmiljø som vil 
søke i større prosjekter 
 
Systematisk gjennomgang 
av evalueringene vi får på 
søknadene 
 
Vurdere etablering av 
studentaktive prosjekter som 
masterstudenter kan søke 
om en gang per år. 

Instituttleder 
 
 
 
Fakultetsledelsen 
Instituttledere 
 
 
 
 
 
Fakultetsdirektør 
 
 
 
 
Fakultetsledelse/ 
Instituttledere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskningsadministrasjon i 
samarbeid med prodekan og 
forskningsutvalget 

Kontinuerlig 

 

 

 

 

V2020 

 

V2020 

 

 

 

 

V2020 

 

 

B. INNSATSOMRÅDE: Utvikle og delta i større forskningsprosjekter 
LINJE 2 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom  

Delta i søknader til EU 
rammeprogrammer 
 
 
Styrke og konsolidere 
internasjonale nettverk 
 
 
 
 
 
 
Øke kunnskap om 
søkemuligheter 
næringspartnere gir 
 
 

Kartlegge og følge opp 
mulige ERC-starting grant 
kandidater 
 
Delta i nettverk som Elia, 
Cirrus, SAR, AEC, Nine 
konsortsium og Musikologi 
without borders 
 
Identifisere fagmiljø som kan 
være relevante for SFF, SFI 
og SFU 
 
 
Etablere flere 
samarbeidsavtaler 
 
Tilby seminar i 
søknadsskriving 
 

Instituttledere 

 

Instituttledere/ dekanat 

Forskningsadministrasjon/ 
FIA/ Instituttledere/dekanat 

 

Dekanat/ instituttledere 

Kontinuerlig 

 

 

 

 

 

V2020 

 

 

 

 

 



C. INNSATSOMRÅDE: ARBEIDE STRATEGISK MED UTLYSNINGER i FORHOLD TIL FINANSIERINGSKILDER 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom  

Synliggjøre og fremme våre 
fagmiljø i EU sine 
rammeprogram 

Spille inn forslag til utforming 
av EU sine rammeprogram/ 
«Creative Europe»/ 
«Horizon Europe» 
Bruke Brusselkontoret til 
nettverksbygging, og tilegne 
kompetanse gjennom 
relevante EU- 
prosjekter/utlysninger for 
KMD sine fagområder. 
 
Søke om 
posisjoneringsmidler lokalt 
og gjennom NFR (PES)- 
midler 

Fakultetsledelse/ 
Instituttledere 

Årlig 

 

D. INNSATSOMRÅDE: PROFESJONALISERING AV SØKNADSUTVIKLING/ PROSJEKTHÅNDTERING 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsrom  

Profesjonalisere BOA- 
prosessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikre nødvendig BOA- 
kompetanse 

Lage oversikter over 
søknader som er sendt og 
evaluert for hvert institutt 
 
Utvikle rutiner og maler for 
søknadsskriving, 
budsjettering, og 
godkjenning av søknader i 
linjen. 
 
Sikre kompetanse om 
kunstnerisk utviklingsarbeid 
på Forsknings- og 
innovasjonsavdelingen 
(FIA) og BOA- gruppen ved 
UiB. 

Fakultetsdirektør/ 
forskningsadministrasjon 

V2020 

H2020 

 

 

Kontinuerlig 

 

  



 



 

UNIVERSITETET I BERGEN  
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FORSKNINGSUTVALGET 
 

Sak nr.: 06/19 
 

 ePhorte saksnummer:  
 

Sakstype 
Godkjenningssak 
 
 

 Møte: 03/06 2019 
 

 

       

 

Innspill fra KMDs forskningsutvalg (FFU) til KMDs handlingsplan for bidrags- og 
oppdragsaktivitet (BOA) og eksternfinansiering 
 

 

 
FFU har hatt KMDs handlingsplan for BOA og eksternfinansiering på dagsorden i flere møter utover 
våren 2019. Utvalget ser det som nødvendig, som beskrevet i planen, at evne og vilje til å søke 
interne og eksterne forskningsressurser skjerpes ved KMD, for å kunne opprettholde dagens 
aktivitetsnivå. Rolle- og ansvarsfordeling og gode prosesser må støtte opp om dette. Her følger FFUs 
anbefalinger (i kursiv), adressert til de som kan ta tak i dem. Anbefalingene angår alle de fire 
innsatsområdene i handlingsplanen: 

1. Faglig kvalitet og konkurransedyktighet  
2. Utvikle og delta i større forskningsprosjekter  
3. Strategisk arbeid med utlysninger/politikk finansieringskilder  
4. Profesjonalisering av søknadsutvikling/prosjekthåndtering 

 
 
Motivere og informere om nødvendigheten av å skaffe BOA og eksterne midler 
Bevissthet omkring budsjettprognoser framover og interne og eksterne midler sin rolle i fakultetets 
budsjett bør styrkes på mange nivåer i KMD. 

 
Fakultet og institutt:  
- Seniorrådgiver Øivind Skaar har laget en presentasjon om dette som er svært informativ og 
bør formidles både til faglige og administrativt ansatte ved fakultetet. Slik gjennomgang 
anbefales for institutt og andre enheter ved KMD. 
 
Institutt/HR: 
- Faglig ansatte må bevisstgjøres om sitt ansvar for forskning og finansieringsbidrag gjennom 
oppstartsseminar for nyansatte, og dette må følges opp i instituttets fagmiljø og i 
regelmessige medarbeidersamtaler. 
 

 



Instituttenes organisasjon for forskning  
FFU stiller spørsmål ved om instituttene er godt organisert for kvalitet og konkurransedyktighet i 
forskningen: 
Instituttleder har arbeidsgiveransvar for de enkelte forskerne, men ikke kapasitet til operativ 
forskningsledelse. Det fremstår som utydelig hvem som skal ha oversikt over instituttets 
forskningsprosjekt og finansieringskilder, og hvem som faglig følger opp de enkelte ansattes planer, 
prosjekt og resultat. Dagens roller som forskningsleder (kunst og design) og forskningskoordinator 
(musikk) bør ha et avklart og mer offensivt og operativt mandat.  

 
Dekanat/instituttledere:  
- Fakultetet bør bidra til felles praksis ved instituttene når det gjelder forskningsleders rolle og  
avklaring av mandat og ansvar opp mot instituttleder og faglige ansatte. Erfaringer fra 
nåværende forskningsledere/koordinator bør høres. 
  

Forskningsgrupper som er tematisk sammensatt kan utgjøre en ressurs for kontinuitet og fordypning. 
Disse finnes på GA, men i mindre grad ved de to andre instituttene. Bør instituttene oppmuntre til 
etablering av flere slike, og styrke støtte av drift? 

 
Institutt: 
- Vurdere støtte til etablering av forskningsgrupper eller tilsvarende struktur. 
- Vurdere hvordan nye og pågående grupper best kan følges opp for å styrke virksomheten. 
 

Et større antall åremålsstillinger innen instituttet kan utgjøre en strukturell utfordring for langsiktig 
forskningsstrategi. 

 
Dekanat: 
- Utrede denne utfordringen ved åremål opp mot andre ønskede aspekter ved ordningen. 
 

 
Forankring av forskningsprosjekter i fakultetets og instituttets fagmiljø 
Faglig ansattes oppstart av større søknadsprosesser må skje i samråd med instituttledelse. 
Pågående prosjekt må bli bedre kjent i fakultetets og instituttets fagmiljø. 
Dokumentasjon av pågående og avsluttede prosjekt må være tilgjengelig. 
Viktig at fakultet/institutt har bevissthet om og støtter opp om den aktiviteten gode prosjekter 
genererer også etter sin finansieringsperiode. 

 
Fakultet og institutt: 
- Åpne presentasjoner av og diskusjoner om pågående prosjekt arrangeres regelmessig både 
på fakultets- og instituttnivå. Pågående prosjekt må brukes aktivt til læring og 
kunnskapsoverføring i fagmiljøet. 
- Dekanatet: Forskningsdager/forskningsuker I felleskalenderen? (semesteroppstart e.l.) 
- Instituttene må organisere regelmessige interne møtesteder for forskning. Veksle mellom og 
være tydelig på ulike format: fordypning eller informasjon 
- Tilgjengelig forskningsdokumentasjon fra KMD i Research Catalogue må styrkes betraktelig  
- Promotere og dele nye KU-plattformer som JAR og VIS 
 
Adm. forskningsstøtte/kommunikasjon/institutt (forskningsleder): 
Prosjekt: Organisere ryddig og oppdatert oversikt og innsyn i KMDs forskning via KMDs web  
- Regelmessig publisering av lister over pågående prosjekt og finansieringskilder.  
- Oppdaterte prosjektpresentasjoner, gjerne med link til steder de er vist/publisert/omtalt. 
 
FFU: - Årlig gjennomgang av avsluttede prosjekt, via sluttrapportene. 



Ressurser/steder å søke: 
Informasjon om hvilke midler som er mulig å oppnå for hvilke formål og hvilke fagfelt, må være 
enkelt tilgjengelig for faglig ansatte ved KMD. 

 
Adm. forskningsstøtte:  
- Liste over relevante finansielle kilder publiseres på KMD web for ansatte, med informasjon 
om søknadsfrist, formål og link. Individuell veiledning tilbys selvsagt fortsatt. 
- Det utarbeides tilgjengelige oversikter fra KMDs etablering i 2017 og fortløpende, om de 
ulike typer tildelinger (hvor man lykkes, og hvem). Noe publiseres åpent på web (se over), noe 
formidles mer internt. Eksempler på «trapp» fra små til større midler. 
 
FFU:  
- Utvalget bør årlig gå gjennom resultatlistene og gjøre en vurdering av status og ev. tiltak. 
 
Institutt (her er forskningsleder sentral): 
- Kartlegge og følge opp hver sine potensielle finansieringskilder. 
- Kartlegge hvordan eksterne finansieringskilder kan supplere stipendiatenes prosjektmidler.  
 

 
Øke kvaliteten i søknadsprosesser mot viktige finansieringskilder som PKU, NFR, EU 
Søknadsprosesser må systematiseres og spisses mot de ulike finansieringskilder, med bistand fra 
forskningsrådgivere på KMD og sentralt UiB. FFU mener at utfordringene er så ulike at individuelt 
riggete prosesser fungerer bedre enn felles søknadsseminar og skrivekurs. 
For alle tre institutt er det viktig at fagmiljøer utenfor institusjonene trekkes inn i 
forskningsprosjekter der de har viktige faglige bidrag. 
FFU er informert om at det er en utfordring ved GA på vitenskapelig side at stipendiatstillinger i liten 
grad er tilgjengelige som egen ressurs i søknader. 

 
Adm. forskningsstøtte: 
- Sette interne obligatoriske deadlines i god tid før søknadsfrist større kilder (PKU, NFR, EU) 
og klare betingelser for administrativ oppfølging. 
- Være proaktive med å sette seg inn i nye program og forberede fakultet og institutt på disse 
(ex. Creative Europe 2021) 
- Ta initiativ til deling og evaluering i etterkant av søknadsprosesser. 
 
Økonomi: 

 - Må kobles tidlig på større søknader. Faglig ansatte og forskningsstøtten må ta initiativ. 
- Bidra til realistisk vurdering av KMDs egeninnsats/overhead (har vi faktisk råd til dette om vi 
får midler?) 

 
Institutt: 
- Instituttledelse må være informert ved oppstart av større søknadsprosesser, individuelle 
eller grupper, og godkjenne før innsending. Forskningsleder må være koblet på prosessen. 
- Aktivt invitere adm. forskningsstøtte inn. 
- Aktiv prioritering: hvor mange søknadsprosesser og ev. prosjekt kan instituttet bære? 
- Disposisjon av søkeres forskningstid må diskuteres med leder. 
- Støtte søkere i faglig utvikling av prosjektbeskrivelse. Identifisere interne fagteam/ 
referansegrupper som kan bistå i utforming av søknader. Eksterne kan gjerne inviteres inn om 
det er økonomi. FFU anbefaler at instituttene satser her, og anser at slike oppsett har mer 
potensiale enn at KMDs søkere til samme formål møtes til presentasjon før innsending (dette 
var punkt i handlingsplanen). 
- Oppmuntre til kollegial deling av erfaring fra søknadsprosesser. 
 



 
 
Prodekan/forskningsledere/FFU: 
- Rutinemessig gjennomgang av evalueringer (fagfellevurderinger) søkere fra KMD får på 
søknader.  Generell tilbakemelding til fagmiljø og FFU. 

 
 

Utvikle og delta i tematiske forskningsmiljøer 
KMD må delta i lokale, nasjonale og internasjonale nettverk både på individ- og institusjonsnivå, for å 
være orientert, utvikle samarbeid og få utfordret forståelse av nivå/kvalitet. UiB er også et nettverk.  
  

Dekanat og institutt: 
 - Prioritere hvilke nettverk som er viktigst og hva KMD vil bidra med. 

- Tydeliggjøre for ansatte at mulighet for reisestøtte til seminar og konferanser styrkes 
betydelig med aksepterte fagfellevurderte presentasjoner og papers. 

 

 
Styrke nasjonal finansiering av KU gjennom styrking og posisjonering av PKU 
PKU/Prosjektprogrammet ble opprettet som «alternativt forskningsråd» for kunstnerisk 
utviklingsarbeid. PKUs midler tilsvarer ikke på noen måte det som vitenskapelige kan søke på i NFR 
og andre steder. FFU ser med bekymring på usynliggjøringen av PKU etter lokaliseringen i DIKU. 
  

Dekanatet:  
KMD bør påvirke at økning av PKUs bevilgninger tas opp igjen nasjonalt (UHR kunst). 
Kan UiBs ledelse bidra til å styrke PKU? 

 
 
 

Vedtak: 
Med dette notatet, inkludert innspill i møtet, konkluderer FFU sin gjennomgang av KMDs 
handlingsplan for BOA og eksternfinansiering, og oversender det til fakultetsledelse, 
fakultetsstyre, institutt, administrativ forskningsstøtte og økonomi.  
FFU vil sette egne oppgaver i notatet inn i årshjul, og vil gjennomføre halvårlig gjennomgang 
av status for tiltak så lenge utfordringene er aktuelle. 
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Strategi for Norges forskningsråd 
2020-2024
Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansering av forskning og eksperimentell 
utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og 
innovasjonsaktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende 
samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for 
utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale 
konkurransen - kunnskapsmiljøer som skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de store 
bærekraftsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står ovenfor.  

Skal vi lykkes med å begrense global oppvarming og tap av naturmangfold, vil det kreve raske og 
omfattende samfunnsendringer. Nasjonalt er det behov for å diversifisere økonomien. Norge er for 
avhengig av olje og gass, og trenger tydelig omstilling mot nye fremtidsrettede næringsmuligheter - 
ikke bare for å sikre økonomisk og miljømessig bærekraft, men også for å ivareta god helse og velferd 
for samfunnet og den enkelte. Fremover vil mestring, bruk og utvikling av digitale teknologier i stadig 
større grad være avgjørende for verdiskaping og konkurranseevne. Digitale verktøy vil være 
tilgjengelig for svært mange formål, og spille en stadig økende rolle i samfunnet. Det vil skje en 
grunnleggende transformasjon av hva mennesker arbeider med, hvordan vi arbeider, og hvordan vi 
lever og kommuniserer. Samtidig ser vi at en befolkning som lever lenger, kombinert med økonomisk 
vekst vil gi økt press på naturressursene og velferdsstaten.  

Økt globalisering har vært et viktig premiss for økonomisk vekst og internasjonalt samarbeid, men 
møter motstrømninger i form av geopolitisk instabilitet, konflikter og nye handelsbarrierer som 
konsekvens av økt proteksjonisme. Demokratiet møter også utfordringer. Populistiske strømninger, 
uro over reformer, ulikhet, fremmedfrykt og migrasjon setter demokratiske politiske systemer under 
press. Økt innsats for å motvirke ulikhet vil være et viktig motsvar. Sosial inkludering, faktabasert 
debatt, bred politisk deltagelse og lik tilgang til muligheter bidrar til å gjøre samfunn mer robuste. 

De globale bærekraftsutfordringene vil spille en stadig viktigere rolle i forsknings- og 
innovasjonssystemet. Store forsknings- og innovasjonssatsinger med klart definerte mål og 
tidsrammer, som involverer bredt og tar i bruk et bredt spekter av virkemidler bør prøves ut i økt 
grad. Det er behov for bedre tilrettelegging for samarbeid på tvers av fag, sektorer, 
finansieringskilder og land, og for i høyere grad å se grunnforskning, anvendt forskning, innovasjon 
og verdiskapning i sammenheng. Det er en generell trend i mange deler av verden at forskning og 
innovasjon blir mer åpne prosesser med involvering av et stadig bredere sett av aktører. Samtidig 
krever bærekraftsutfordringene samarbeid med forsknings- og innovasjonsmiljøer også i land som 
ikke har samme åpenhet i disse prosessene.  

Forskningens søken etter innsikt er grunnleggende og verdifull i seg selv. Fri kunnskapsutvikling er en 
forutsetning for et fritt og åpent samfunn som bygger på grunnleggende menneskerettigheter. 
Samtidig er den akademiske friheten under angrep i mange land og tilliten til vitenskapen utfordres. 
Det er behov for å kjempe for respekten for kunnskap, for forskningens uavhengighet, og for sterke, 
uavhengige akademiske institusjoner. Det er en kamp vi ikke har råd til å tape. 

Det er innenfor disse rammene Forskningsrådet har utviklet målbildet for organisasjonens arbeid de 
neste fem årene: 
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For å realisere målene, vil Forskningsrådet i denne strategiperioden: 
• Drive aktiv porteføljestyring 
• Tilrettelegge for gjennomslag i Horisont Europa 
• Synliggjøre resultater 
• Ta hele landet i bruk for omstilling 
• Drive frem store tverrgående satsinger 
• Gi klare råd 
 
Som et ledd i arbeidet med å utvikle store tverrgående nasjonale forsknings- og 
innovasjonssatsninger vil Forskningsrådet i 2020 sette i gang en bred, fremtidsrettet prosess med 
formål å identifisere hva som særlig bør være Norges satsingsområder fremover. Resultatet av en slik 
prosess vil både danne grunnlag for Forskningsrådets innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning 
og høyere utdanning og til vårt eget interne arbeid med videreutvikling og målretting av våre 
satsinger.  
 

Mål 
Forskningsrådet har tre hovedmål for strategiperioden: bærekraftig utvikling, grensesprengende 
forskning og innovasjon, og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Disse speiler de tre 
hovedmålene i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og hovedmålene for EUs forsknings- 
og innovasjonssatsing Horisont Europa. Gjennom strategien staker vi ut kursen for hvordan 
Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å oppnå myndighetenes mål for forskning og innovasjon. 
Et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er en nødvendig forutsetning for å realisere 
målene. Forskningsrådet skal bringe forsknings- og utdanningsmiljøene, næringslivet, offentlig sektor 
og sivilsamfunnet sammen i kreative samarbeidskonstellasjoner som gir grensesprengende forskning 
og innovasjon, og som bidrar til fornyelse og bærekraftig utvikling. 
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Bærekraftig utvikling 
Bærekraftsmålene vedtatt av FN i 2015 er verdens felles arbeidsplan for bærekraftig utvikling; for å 
utrydde fattigdom og sult, skape bedre helse og bedre utdanning for alle, bekjempe ulikhet og 
stoppe miljø- og klimaendringene innen 2030. Norge har gode forutsetninger for å bidra aktivt i den 
internasjonale dugnaden for å nå målene. Vi har et godt utbygd forsknings- og utdanningssystem, 
kunnskapsmiljøer som er verdensledende på relevante områder, god forskningsinfrastruktur og høy 
deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid. Vi har en velutviklet offentlig sektor og et 
internasjonalt orientert næringsliv med høy kompetanse på viktige områder der bærekraftsmålene 
vil gi verdiskapingsmuligheter.  
 
Skal forsknings- og innovasjonsinnsatsen bidra effektivt til å løse de store bærekraftsutfordringene 
må vi tenke nytt. Enkelttiltak er ikke tilstrekkelig. Endringer på systemnivå er nødvendig og krever 
eksplisitt styring og målrettede endringsprosesser. Det er behov for en miks av virkemidler som 
understøtter hverandre: Forskning, innovasjon, reguleringer, økonomiske insentiver, etc. må trekke i 
samme retning og legge til rette for nødvendige gjennombrudd. 
 
Forskningsrådet skal eksperimentere med nye finansieringsinstrumenter for forskning og innovasjon, 
og med nyskapende kombinasjoner av eksisterende instrumenter for å møte de store 
samfunnsutfordringene. Nye samarbeidskonstellasjoner må utforskes og utnyttes på tvers av land, 
fag, sektorer og finansieringskilder. Generelt må det gis større rom for eksperimentering, og for 
testing, læring og oppskalering av velfungerende løsninger.  
 
Forskningsrådet skal legge til rette for at forskning og innovasjon gjennomføres på en 
samfunnsansvarlig måte. Det innebærer at man involverer brukere, forsøker å forutse langsiktige 
samfunnsmessige konsekvenser - også eventuelle utilsiktede sideeffekter - av innsatsen, utforsker 
dilemmaer, og tilpasser aktivitetene ut fra læring underveis. Kjønnsperspektiver må integreres der 
det er relevant. 
  
Bærekraftsmålene skal nås innen 2030. Det haster med å videreutvikle det nasjonale og 
internasjonale forsknings- og innovasjonssamarbeidet for å nå målene. Samtidig gir 
bærekraftsmålene konkrete verdiskapingsmuligheter for norsk næringsliv, og retning og fokus for 
fornyelsesarbeidet i norsk offentlig sektor. 
 
Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å oppnå: 
1. Økt internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid om globale bærekraftsutfordringer 

hvor Norge har særlige forutsetninger for å gjøre en forskjell  
2. Nyskapende forskning- og innovasjonsinnsats for bærekraft på tvers av fag, sektorer og 

finansieringskilder 
3. Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon  

 
Grensesprengende forskning og innovasjon 
Norske forsknings- og innovasjonsmiljøer må bidra til å flytte forskningsfronten. Det krever 
målrettede investeringer i oppbyggingen av sterke kunnskapsmiljøer og sterke miljøer som 
kombinerer forskning og innovasjon. Det er avgjørende for å sikre at Norge er attraktivt for 
investeringer fra et stadig mer kunnskapsbasert og globalt orientert næringsliv, og for evnen til å 
finne løsningene som kan bidra til et bærekraftig samfunn på lang sikt. 
 
Forskningsrådet skal tilby velfungerende konkurransearenaer som bygger forsknings- og 
innovasjonsmiljøer av høy kvalitet som når opp i den internasjonale konkurransen om talenter og 
midler. Historisk har det vist seg at grensesprengende resultater ofte springer ut av dynamiske 
miljøer som samarbeider om bredt definerte problemstillinger på tvers av disiplinære skillelinjer, 
med tilgang til fleksibel finansering. Gjennom åpne og tematiske arenaer og gjennom internasjonale 
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finansieringssamarbeid, skal Forskningsrådet tilby slik fleksibel finansiering, tilpasset de forskjellige 
stadiene i forskerkarrieren.  
 
En karriere i akademia må være attraktiv for de beste forskerne. Bare slik kan vi opprettholde 
kvaliteten på forskningen. Konkurransen om forskertalentene er global og økende. Forutsigbarhet i 
finansiering og utsikter til fast jobb øker attraktiviteten knyttet til en karriere i akademia. Samtidig 
må karriereløpet åpne for god mobilitet mellom akademia og nærings- og samfunnsliv. 
Forskningsrådets virkemidler skal stimulere institusjonenes arbeid med rekruttering og en 
karriereutvikling som fremmer kjønnsbalanse og mangfold i forsknings- og innovasjonssystemet.  
 
Forskningsrådet og flere norske institusjoner har signert DORA-erklæringen, som innebærer at vi 
implementerer en ny forståelse av forskningskvalitet. DORA-erklæringen skal gi en bredere 
tilnærming til hva som vurderes ved tildeling av forskningsmidler, og i større grad speile bredden i 
forskningsaktiviteten - online verktøy, datasett, Open Science-praksis, - og ikke bare tradisjonell 
publisering. Forskningsrådet skal gjennom sin virksomhet bidra til økt soliditet i og reproduserbarhet 
av forskningsresultater, både for å sikre at samfunnet får mest mulig nytte av 
forskningsinvesteringene og for å øke befolkningens tillit til forskning. 
 
For å kunne løse fremtidens kjente og ukjente samfunnsutfordringer, må Forskningsrådet evne å 
støtte særlig kreativ og grensesprengende forskning med potensial for store fremskritt og 
innovasjoner som skaper gjennombrudd. Det kan imidlertid være vanskelig for slik forskning å vinne 
frem i konkurranse med mer inkrementelle prosjekter, da de mer radikale prosjektene ofte kan 
oppfattes som for risikable. Dedikerte virkemidler for fremragende, banebrytende forskning og 
radikal, dristig innovasjon kan dermed være nødvendig.  
 
Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å oppnå: 
1. Velfungerende åpne arenaer for nysgjerrighetsdrevet forskning og innovasjon   
2. Strategiske satsinger som flytter forsknings- og innovasjonsfronten  
3. Attraktiv karriereutvikling for talentfulle forskere  
4. Effektive insentiver for særlig dristig forskning og innovasjon med høy risiko og stort potensial  
 

Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor 
Det er behov for et taktskifte i forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for næringsliv og offentlig 
sektor. Den norske økonomien må diversifiseres, nye næringsmuligheter må identifiseres og 
videreutvikles for å redusere avhengigheten av olje og gass. Fremover vil mestring, bruk og utvikling 
av digitale teknologier i stadig større grad være avgjørende for omstilling og konkurranseevne. 
Samtidig krever de store bærekraftsutfordringene betydelige samfunnsendringer, der både offentlig 
sektor og næringsliv må bidra. 
 
Norsk næringsliv og offentlig sektor innoverer mye, men arbeidet bygger ikke i tilstrekkelig grad på 
forskning. Innovasjonsarbeidet er i for stor grad erfaringsbasert og involverer fortrinnsvis samarbeid 
med partnere som deler de samme problemene og erfaringene. Slik innovasjon er effektiv for å 
gjennomføre mindre, inkrementelle endringer og innovasjoner, men studier viser at for å skape mer 
radikale endringer er forskningsbasert innovasjon mest effektivt. 
 
Utviklingen i norsk næringsliv er positiv i så måte; det forskes stadig mer. Imidlertid er innsatsen 
ujevnt fordelt, og noen næringer er langt mer forskningsintensive enn andre. Gjennom bredden i 
våre virkemidler skal Forskningsrådet sørge for at næringslivet i hele landet, på tvers av næringer, tar 
forskningsbasert kunnskap og teknologi i bruk for å utvikle nye verdiskapingsmuligheter. Vi skal også 
legge til rette for at forskningsinnsatsen i større grad skaper nye næringsmuligheter og utvikler nye 
norske fortrinn mer direkte gjennom effektive insentiver og støtteordninger for kommersialisering 
fra forskning. Samtidig skal Forskningsrådet investere målrettet for å videreutvikle områder med god 
global konkurransekraft.  
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Forskning- og innovasjonsinnsatsen i offentlig sektor er i likhet med næringslivet svært ujevnt fordelt. 
En særegen utfordring er at det i offentlig sektor er få insentiver til forskning, til spredning av nye 
innovative løsninger, og dermed til å implementere nye løsninger i større skala. Et ytterligere 
problem er at dagens forskningsinnsats ikke er godt nok innrettet mot de brede kunnskapsbehovene 
og velferdsutfordringene som kommunale, regionale og statlige aktører har.  
 
Samtidig er næringslivet helt avhengig av en velfungerende og innovativ offentlig sektor, og offentlig 
sektor er avhengig av godt samspill med næringslivet i utviklingen av nye løsninger. Offentlig sektor 
kan spille en langt mer proaktiv rolle som tilrettelegger for innovasjon i nærings- og samfunnsliv 
gjennom verktøy som innovative offentlige anskaffelser. Offentlig sektor sitter også på omfattende 
datasett som, hvis de tilgjengeliggjøres bedre for forskning, har stort potensial for å danne grunnlag 
for fornyelse i nærings- og samfunnsliv. Forskningsrådet skal tilby virkemidler som legger til rette for 
godt samarbeid innad i offentlige virksomheter og godt samarbeid mellom offentlige virksomheter 
og næringslivs- og forskningsaktører.  
 
Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å oppnå: 
1. Et næringsliv i hele landet som utnytter forskningsbasert kunnskap og teknologi for omstilling 
2. Et kunnskapsbasert nytt næringsliv 
3. En offentlig sektor som fornyer seg gjennom forskningsstøttet innovasjon og som tilrettelegger 

effektivt for innovasjon i nærings- og samfunnsliv  
4. God tilgjengeliggjøring og utnyttelse av offentlige data for forskning og innovasjon 
 

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem 
Forskningsrådets ambisjon er at vi - gjennom strategisk bruk av bredden i våre virkemidler – 
understøtter fremtidsrettede forsknings- og innovasjonssystemer som bringer forsknings- og 
utdanningsmiljøene, næringslivet, offentlig sektor og sivilsamfunnet sammen i kreative 
samarbeidskonstellasjoner. Samarbeidene må karakteriseres ved god utnyttelse av de ulike 
aktørenes egenart og samspillet dem imellom, effektiv utnyttelse av teknologi, tette bånd til 
relevante internasjonale aktører og god tilgang til forskningsinfrastruktur av svært god kvalitet. Vi 
skal kontinuerlig ha et blikk for hvordan vi best kan videreutvikle og forbedre forsknings- og 
innovasjonssystemene internasjonalt, nasjonalt, regionalt og sektorielt, med spesielt fokus på 
bærekraft, fremtidig verdiskaping, og forskning av høy kvalitet. 
 
Godt internasjonalt samarbeid er en forutsetning for velfungerende forsknings- og 
innovasjonssystem. Økende forskningskostnader og reduserte nasjonale forskningsbudsjetter gir økt 
behov for internasjonalt samarbeid om forskningsressursene. For å legge til rette for at nasjonale og 
internasjonale finansieringskilder samspiller godt, inngår det internasjonale arbeidet som en 
integrert del av alle deler av Forskningsrådets virksomhet. EUs forsknings- og innovasjonsmidler 
vektlegges spesielt, og en sentral oppgave er å mobilisere og dyktiggjøre norske forskningsmiljøer for 
deltagelse i EUs konkurransearenaer. Med oppstart av Horisont Europa i 2021, er ambisjonen at 2,5 
prosent av midlene tilfaller norske aktører. 
 
Forskningsrådet skal bidra til åpen forskning. Det innebærer at forskningsartikler skal kunne leses av 
alle, og at forskningsdata, metoder, modeller og kildekode som ligger til grunn for 
forskningsresultater skal tilgjengeliggjøres bredt. Åpen forskning endrer hvordan forskning læres og 
utføres, hvordan kunnskap deles, og hvordan forskning vurderes og meritteres. Økt åpenhet kan 
bidra til økt tillit til forskning, mer relevante resultater, flytting av forskningsfronten og radikale 
innovasjoner i næringsliv og offentlig sektor. Forskningsrådet skal være en sentral tilrettelegger for å 
realisere disse mulighetene.  
 
Målsettingen om åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata vil kreve betydelige 
investeringer i elektronisk infrastruktur og sikker lagring. Forskningsrådet skal sørge for effektivt 
samarbeid om kostbar forskningsinfrastruktur. Våre infrastrukturinvesteringer skal bidra til strategisk 
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fokus og faglig konsentrasjon i forskningen, og sørge for at ressursene åpnes for alle relevante 
forskningsmiljøer og næringer i hele landet.  
 
Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å oppnå: 
1. Effektivt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon 
2. Høy deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid 
3. Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør god tilgang til og enkel verifisering av 

resultater 
4. Relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig forskningsinfrastruktur 

 

Strategiske områder 
Forskningsrådet har definert fem strategiske områder som krever en tydelig satsing i 
strategiperioden. Områdene er i stor grad sammenfallende med de langsiktige prioriteringene i 
Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forskningsrådet skal – gjennom både 
våre åpne og tematiske arenaer og gjennom internasjonale finansieringssamarbeid – investere i 
forskning og innovasjon som gir: 
• Rene og rike hav og konkurransedyktige havnæringer 
• Rask overgang til et grønt samfunn og utvikling av et konkurransedyktig grønt næringsliv 
• Bærekraftig digital transformasjon og teknologisk utvikling av samfunnet 
• Nyskapende helsetjenester og god tilpasning av velferdsstaten til demografiske endringer 
• Robuste og inkluderende samfunn 
 

Hav 
Havet har et stort potensial for å bidra til bærekraftige løsninger på verdens mat- energi- og 
transportbehov. Norge har verdensledende havnæringer innenfor petroleum, havbruk, fiskeri og 
skipsfart. Dette er også områder der norske forskningsmiljøer står svært sterkt. Samtidig er havet et 
av de mest underutforskede områder av naturen.  
 
Det er store næringsmuligheter knyttet til havet, men havet er også under enormt press som følge av 
endringer i klima, forurensning og økt utnyttelse av marine ressurser. Mindre isutbredelse i polare 
områder medfører økt geopolitisk oppmerksomhet knyttet til havområdene i nord og åpner for økt 
ressursutnyttelse og nye transportveier. Norges posisjon gjør at vi må ta et særlig ansvar for en 
kunnskapsbasert utvikling i nordområdene, spesielt knyttet til miljø, konsekvenser av klimaendringer 
og en bærekraftig næringsutvikling.  
 
Norge er en viktig bidragsyter til kunnskap om havet og dermed også til at den globale 
havøkonomien kan drives på en bærekraftig måte. Det er behov for å utnytte og videreutvikle denne 
kunnskapen gjennom effektivt forskningssamarbeid mellom næringsliv, forskning og forvaltning 
nasjonalt og internasjonalt. For å lykkes må en større andel av de nasjonale forskningsmidlene på 
feltet tildeles gjennom åpen nasjonal konkurranse, og insentivene for internasjonalt samarbeid må 
styrkes. Forskningsrådet skal være en pådriver for økt internasjonal innsats gjennom FNs 
havforskningstiår.  
 
Havnæringene skal bidra til grønn vekst og til lavutslippssamfunnet, og løsninger som reduserer 
næringenes miljøbelastning har store verdiskapingsmuligheter. Forskning for å fremme klima- og 
miljøvennlig næringsvirksomhet på havet må styrkes. Dette vil være avgjørende for videreutviklingen 
av en konkurransedyktig og bærekraftig havbruksnæring. Norge har forutsetninger for å erobre 
viktige deler av markedet innen områder som teknologi for bærekraftig havbruk, havvind, CO2-
lagring under havbunnen, reduserte utslipp fra olje- og gassproduksjon, og grønn skipsfart og 
maritime operasjoner.  
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Høsting av havet er grunnleggende avhengig av et rent og rikt hav. Forskningsrådet skal legge til rette 
for utvikling av god kunnskap om marine økosystemer og bærekraftig utnyttelse av disse. Vi skal 
finansiere kunnskapsutvikling om hvordan summen av forskjellige typer forurensning som miljøgifter 
og plast påvirker livet i havet og sjømaten. Slik kunnskap er en forutsetning både for å sikre 
bærekraftige hav og for å sikre kunnskapsbaserte og bærekraftige havnæringer. Innsatsen må 
inkludere både grunnforskning og næringsrettet forskning, og samfunnsfaglige, humanistiske og 
juridiske perspektiver må i større grad inngå i forskningen på feltet.  
 
Forskningsrådet skal investere i forskning og innovasjon for å oppnå: 
1. God kunnskap om marine økosystemer 
2. Bærekraftig bruk av havet 
3. Rene hav og trygg sjømat 
4. Konkurransedyktige norske havnæringer 
 

Grønt skifte 
Skal vi lykkes med å begrense global oppvarming til 1,5 grader, vil dette kreve raske og omfattende 
samfunnsendringer. På sikt bør det bety en betydelig reduksjon av tilbud av og etterspørsel etter 
fossil energi. Dette gir en olje- og gasseksportør som Norge utfordringer, men også store muligheter. 
Norge har en sterk posisjon innenfor mange av forsknings -og innovasjonsområdene av betydning for 
å nå ambisiøse klimamål, og norsk teknologi har forutsetninger for å ta internasjonale 
markedsandeler og bidra til utslippskutt globalt. Dette er samtidig områder med sterk internasjonal 
konkurranse, og skal vi lykkes vil det kreve en opptrapping av forsknings- og innovasjonsinnsatsen.  
 
Det er også behov for utvikling av mer kunnskap for å forstå effektene av klimaendringene på natur 
og samfunn og for å tilpasse oss stigende temperaturer og værendringene dette fører med seg. 
Verden har allerede blitt en grad varmere og estimater viser at innen 2030 vil verden være minst en 
og en halv grad varmere enn i pre-industriell tid. Overgang til en sirkulær økonomi med bærekraftig 
produksjon, tjenesteyting og forbruk vil være et avgjørende grep for å sikre et mer klimavennlig 
samfunn.  
 
I tillegg er det behov for en sterk forskningsinnsats rettet mot et bredere sett av miljøtrusler enn 
klima. Rapporten fra FNs naturpanel viser at tapet av naturmangfold akselererer, og et høyt antall av 
jordens arter er truet av utryddelse. Arealbruk og omdisponering av areal til for eksempel vei- og 
boligbygging, industri og næringsformål er den faktoren med størst innvirkning på naturmangfoldet 
på land. Forurensning, i form av plast og miljøgifter, er andre faktorer med negativ påvirkning på 
miljøet lokalt og globalt. 
 
Forskningsrådet skal ha effektive og målrettede virkemidler med formål å legge til rette for omstilling 
og tilpasning til miljø- og klimaendringene. Det er behov for forskning og innovasjon som løfter seg 
fra isolerte til mer helhetlige tilnærminger, fra verdikjeder til sirkulære løp, fra avfall til restråstoff og 
fra fossile til ikke-fossile løsninger. Samtidig trengs det forskning på behovene for 
samfunnsendringer, inkludert endringer i forbruk og levevis. Bredden i Forskningsrådets satsinger 
skal legge et bærekraft-perspektiv til grunn, på tvers av fagdisipliner og temaområder. 
 
Forskningsrådet skal investere i forskning og innovasjon for å oppnå: 
1. Rask overgang til lavutslippssamfunnet og effektiv tilpasning til klimaendringene 
2. En sirkulær økonomi med bærekraftig produksjon, tjenesteyting og forbruk 
3. Bærekraftig forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer 
4. Et konkurransedyktig næringsliv som leverer grønne energi-, klima- og miljøløsninger til 

globale markeder 
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Helse og velferd 
Økende levealder og lave fødselstall fører til at andelen eldre i befolkningen vil øke kraftig i årene 
som kommer. Dette setter velferdssamfunnet under press, både ved at behovet for helse- og 
omsorgstjenester øker og ved at hver yrkesaktiv må forsørge flere som står utenfor arbeidslivet.  
 
Til tross for store medisinske framskritt har vi ikke klart å redusere dårlig helse i de siste leveårene. 
For øyeblikket lever europeere to tiår med en eller flere sykdommer. Det vil ikke være mulig å gi 
helse- og omsorgstjenester på dagens nivå uten vesentlige endringer i tjenestene og måten de 
organiseres på, langt mindre å bedre tjenestene på viktige områder. Det vil rett og slett ikke være 
nok arbeidskraft til å utføre oppgavene. Det må utvikles velferdsløsninger og -teknologi som i langt 
større grad gjør de eldre i stand til å leve selvstendige liv til høy alder. Det er behov for å investere i 
forskning og innovasjon som underbygger helsefremmende faktorer og forebygging – som trygt og 
riktig kosthold og fysisk aktivitet, samt forskning på sykdommer som rammer de eldre. 
 
Norge har høy yrkesdeltagelse sammenlignet med andre OECD-land. For å sikre at dette vedvarer til 
tross for demografiske endringer er det behov for å investere i forskning som kan bidra til at folk står 
lengre i arbeid og til å redusere tidlig uførhet, redusere sykefravær, redusere deltid, og hindre frafall i 
skolen. 
 
På helsefeltet gir utviklingen innen kunstig intelligens og genteknologi nye muligheter innenfor 
persontilpasset medisin. Forskningsrådet skal legge til rette for kunnskapsutvikling og innovasjon 
knyttet til persontilpasset medisin og utprøvende behandling. Videre skal vi arbeide for bedre og 
enklere utnyttelse av de store dataressursene i helsesektoren. Det må satses tungt på bedre 
forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv, helsesektor og forskning - både for å møte 
helseutfordringene og for å styrke helsenæringene. 
 
Forskningsrådet skal investere i forskning og innovasjon for å oppnå:  
1. Nyskapende helsetilbud 
2. Sterke konkurransedyktige helsenæringer 
3. Høy yrkesdeltagelse 
4. God tilpasning til en økende andel eldre og lave fødselstall  
 

Teknologi og digitalisering 
De fleste innovasjoner i dag er produkter og prosesser basert på digitale teknologier og digitalisering. 
Tradisjonelle norske bedrifter digitaliserer hele sin verdikjede og definerer seg som 
teknologibedrifter, uavhengig av bransje. Takket være nye teknologiske løsninger har data blitt lett å 
samle inn, lagre og bearbeide. Dette har ført til enorme mengder med heterogene data om hvert 
individ i samfunnet, noe som gir store muligheter og utfordringer. Data er en driver for forskning og 
innovasjon, og gir grunnlag for persontilpassede løsninger, nye tjenester, lavere produksjons- og 
tjenestekostnader, utvisking av grensene mellom tjenester og produkter, og automatisering og 
kvalitetssikring av prosesser.  
 
Den raske utviklingen av kunstig intelligens den senere tid har i stor grad vært et resultat av de store 
mengdene med tilgjengelig data kombinert med en kraftig økning av prosesseringskapasitet.  
Samtidig er metodene som brukes i dag basert på algoritmer som er flere tiår gamle, og det er et 
stort behov for ny kunnskap, nye metoder og nye verktøy. Fremskritt i denne retningen vil være 
avgjørende for en vellykket digital transformasjon av samfunnet, som må baseres på et solid 
fundament formet av forskning og innovasjon. 
 
Informasjonsteknologi, nanoteknologi og bioteknologi er felt i rask utvikling og kan gi banebrytende 
forskningsgjennombrudd og innovasjoner. Disse kan i sin tur gi nye muligheter for verdiskaping og 
næringsutvikling og utgjøre viktige bidrag til å løse bærekraftsutfordringene. Samtidig kan de nye 
teknologiene også ha uheldige konsekvenser, og nye metoder for å identifisere, hindre og korrigere 
negative effekter av teknologiutviklingen må gis økt oppmerksomhet.  
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Norsk næringsliv og offentlig sektor må utnytte mulighetene som ligger i teknologiutviklingen og en 
intensiv forsknings- og innovasjonssatsing på digital transformasjon er essensielt for å lykkes. For å 
kunne høste gevinstene av digitalisering og nye teknologier kreves det betydelige investeringer i 
grunnleggende forskning og generell kompetanseheving. Fagmiljøene på feltet må settes i stand til 
både å svare på etterspørsel etter flere kandidater av høy kvalitet og samtidig sørge for solid og 
banebrytende forskning.  
 
Forskningsrådet skal investere i forskning og innovasjon for å oppnå: 
1. Forskningsbasert digital transformasjon og teknologisk utvikling av samfunnet 
2. Kunnskapsutvikling, verdiskaping og omstilling basert på informasjonsteknologi, nanoteknologi 

og bioteknologi  
3. Teknologiutvikling som rettes inn mot å løse de globale bærekraftsutfordringene   
4. Næringsutvikling basert på digital teknologi og nye forretningsmodeller 

 
Samhørighet og globalisering 
Demokratier i hele verden står overfor en rekke utfordringer, som for eksempel urettmessig 
innblanding i politiske valg gjennom digitale medier, populistiske partier, økende tro på at autoritære 
systemer er godt egnet til å løse store samfunnsutfordringer, og uro over reformer og ulikhet. Det er 
behov for økt kunnskap om forutsetningene for et robust demokrati.  
 
Norge har i lang tid vært preget av små forskjeller i levekår, og de økonomiske ulikhetene er fortsatt 
mindre enn i andre land. I løpet av de senere årene har de likevel økt. Innvandring og store endringer 
i arbeidslivet, blant annet som følge av digitalisering, vil kunne endre dagens samfunn radikalt. Hvis vi 
ikke lykkes med integreringen, og ikke klarer å utvikle en kompetansepolitikk for et arbeidsliv i rask 
endring, risikerer vi økt ulikhet og utenforskap. Dette vil svekke den sosiale tilliten og samhørigheten 
som er fundamentet velferdssamfunnet og legitimiteten til våre demokratiske institusjoner bygger 
på. Økt kunnskap om forutsetningene for et inkluderende og likestilt samfunn er nødvendig for å 
motvirke en slik utvikling. 
 
Globalisering, teknologisk utvikling, økonomisk samhandling og migrasjon gir store muligheter, men 
kan samtidig medføre usikkerhet og risiko for alvorlige hendelser. Det er behov for å sikre kritisk 
samfunnsinfrastruktur mot alvorlige naturhendelser, globale helsetrusler, svikt i energi- eller 
matforsyning eller tilsiktede handlinger som terrorisme, sabotasje og kriminalitet. 
 
God innsikt i globale endringsprosesser nødvendig, både for å sikre vår evne til å videreutvikle den 
norske samfunnsmodellen og for å kunne påvirke den globale utviklingen. Vi beveger oss fra en 
unipolar til en multipolar verdensorden. Et lands innflytelse bestemmes ikke kun av faktorer som 
befolkningsstørrelse, BNP eller militære investeringer. Ingen land kan løse de globale 
bærekraftsutfordringene alene, og et lands innflytelse vil i økende grad avhenge av dets evne til å 
påvirke andre lands handlinger og å samarbeide godt globalt. 
 
Forskningsrådet skal investere i forskning og innovasjon for å oppnå: 
1. Et robust demokrati 
2. Et inkluderende og likestilt samfunn  
3. Effektiv forebygging og håndtering av trusler mot kritisk samfunnsinfrastruktur 
4. God innsikt og innflytelse i avgjørende globale endringsprosesser  
 
 
 



Høringssvar til NFRs utkast til Strategiplan 2020-2024 
 
 
NFRs formål og hovedoppgave 
§ 1.Formål 

Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ. 
Forskningsrådet har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets 
behov for forskning ved å fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon. 

🔗 

§ 2.Hovedoppgaver 

Forskningsrådet skal: 

a) 
 
ivareta grunnleggende forskning, arbeide for utvikling av fag og disipliner og for flerfaglighet 
i forskning 

b) 
 
støtte forskning som bidrar til samfunnsdebatt, utviklingen av demokratiet og grunnlaget 
for politikkutformingen 

c) arbeide for å fremme innovasjon i næringsliv og offentlig sektor i hele landet 

d) arbeide for sammenheng mellom grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon 

e) 
 
ha et nasjonalt ansvar for forskningsformidling og bidra til at resultater fra forskning blir tatt 
i bruk 

f) arbeide for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid 

g) bidra til kvalitet i norsk forskning 

h) bidra til samarbeid og helhet i det offentlige virkemiddelapparatet 

i) 
  
bidra til god arbeidsdeling og samarbeid i det forskningsutførende nivået og ha et strategisk 
ansvar for instituttsektoren 

j) sørge for evaluering av norsk forskning 

k) gi myndighetene råd som grunnlag for utforming av forskningspolitikken. 

 
Innspill til NFR strategi 2020-2024 fra KMD: 
 
1.Strategiplanen svarer ikke tydelig på NFRs formålsparagraf eller på hovedoppgavene. 
Spesielt: 

 a) ivareta grunnleggende forskning, arbeide for utvikling av fag og disipliner og for 
flerfaglighet i forskning 

 

b) støtte forskning som bidrar til samfunnsdebatt, utviklingen av demokratiet og 
grunnlaget for politikkutformingen 

 
Generelt er punktene under ‘Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å oppnå̊’, og 
‘Forskningsrådet skal investere i forskning og innovasjon for oppnå ofte’ ikke i samsvar med 
NFRs hovedoppgaver eller relevante for å svare på målbeskrivelsen av satsningen.  
F. eks: 
 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-06-10-658#shareModal


Overskrift: Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor og må (for Forskningsrådet) heller være: 
Forskning som bidrar til fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. 
 
Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å oppnå̊: 
 

1. Et kunnskapsbasert nytt næringsliv 
Forskningsrådets mandat er å frembringe forskning og innovasjon som kan bidra til 
utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv, men har verken i sitt formål eller i sitt mandat 
å oppnå et kunnskapsbasert nytt næringsliv. Det er utenfor forskningsrådets ansvar.  
KMD foreslår formuleringer som:  
Forskningsrådet skal støtte forskning som har som bidrar til: En kunnskapsbasert utvikling 
av et bærekraftig næringsliv. 
 
Denne ansvarsavklaringen er nødvendig gjennom flere punkter. ‘Forskningsrådet har ansvar 
for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning ved å 
fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon’ 
 
Vi vil også foreslå at NRF må rette sin innsats på å stimulere næringslivet til å bruke mer 
ressurser på forskning.  
 

 
2. Strategiplanens målsetting om ‘Tilrettelegge for gjennomslag i Horisont Europa’ er uklar 

og til dels ikke hensiktsmessig da NFRs satsningsområder ikke er i samsvar med Horizon 
Europe’s clusters. Vi vil anbefale at de føringer som allerede ligger til grunn i utkast til 
Horizon Europe speiles i NFRs strategi. De er ikke tilstrekkelig synlige i utkastet til NFRs 
satsinger. 
I Pillar 2, som består av 7 Clusters er f eks. Cluster 2: Culture, creativity and Inclusive 
Society ikke å finne i NFRs strategi. Ordet ‘kultur’ og ‘identitet’ brukes ikke i dokumentet, 
dette er sentralt i Horizon Europe utkastet, knyttet til kulturvern, sikkerhet og et 
inkluderende samfunn.  

 
3. l forslag til ny universitets- og høyskolelovsformålsparagraf (februar 2020) heter det §1-

1: "Universiteter og høyskoler skal frembringe og spre ny kunnskap basert på 
vitenskapelige og kunstneriske metoder i tråd med internasjonale standarder. Sett i lys 
av NFR sin formålsparagraf og hovedoppgave a, b, h og k kan vi ikke se at ‘kunstneriske 
metoder’ er inkludert i NFRs strategiplan eller innsatsområder. Ny formålsparagraf for 
universitet og høgskolelov bør gjenspeiles i NFRs strategi. 

 
4. Kjønn, minoritet og ulikhetsperspektiv er underkommunisert i strategien. 

Kjønnsperspektiv er alltid relevant. Side. 3: ‘Kjønnsperspektiver må̊ integreres der det er 
relevant.’  

Forslag: Kjønnsperspektiver og forskningsintegritet er en integrert del av all 
forskningsaktivitet.  
 

5. Helse og velferd: KMD savner at strategien tar på alvor barn og unges helse, særskilt 
psykiske helse, nettopp i en situasjon som krever handling pga eldrebølgen. 
Helsefremmende strategier nå ikke begrenses til mat og fysisk aktivitet.  Dette kan 
relateres til å inkludere og får arbeidsføre unge i arbeid. Vi savner også fokus på de nye 
helseutfordringer Norge står ovenfor med en mer differensiert befolkning pga. migrasjon, 
inkludert perspektiver på globale helseutfordringer. Spesielt under helse kan forholdet 
mellom næringsliv og forskning skape uheldige bindinger.  

6.  
7. Grønt skifte: KMD foreslår et tillegg: ‘Bredden i Forskningsrådets satsinger skal legge et 

bærekraft-perspektiv til grunn, på̊ tvers av fagdisipliner og temaområder. Slik kunnskap 
er en forutsetning for å sikre et kunnskapsbaserte og bærekraftig samfunn. Innsatsen må̊ 



inkludere både grunnforskning og næringsrettet forskning. Samfunnsfaglige, kulturelle, 
humanistiske og juridiske perspektiver må̊ i større grad inngå i forskningen på̊ feltet.’ 
 

 
Innspill fra GA, skal inkorporeres i teksten: 

1. Instrumentelt kunnskapssyn: Paradoksalt nok virker ikke dokumentet å anerkjenne at 
kunnskapsutvikling bidrar til samfunnsutvikling på mer komplekse måter enn som 
instrumentelle tiltak til å løse problemer 

2. forholdet mellom næringsliv og forskning: kan skape uheldige bindinger 
3. En ubegrenset tillit til digitalisering og teknologiutvikling som svar på samfunnets 

problemer 
4. Under (punkt.5) Helse: Savner at strategien tar på alvor barn og unges helse, særskilt 

psykiske helse, nettopp i en situasjon som krever handling pga eldrebølgen. 
Helsefremmende strategier skal ikke begrenses til mat og fysisk aktivitet.  

 
AHM 
 
 



Årshjul PKU-søknader 

Måned Aktivitet Ansvarlig 

Januar Gå gjennom kjøreplan for søknadsprosessen i 
forskningslederforum.  
 

Forskadm 
Forskningsledere  
Prodekan 

Januar Kjøreplan til diskusjon i instituttlederforum Prodekan 

Februar Frist for pre-registrering av søknader med kort skisse. 
Liste sendes prodekan, instituttledere og 
forskningsledere.  

Forskadm 

Februar/ mars Vurdering av søknader og avgjørelse om hvem som få 
søke. 

Instituttleder 
Forskningsledere 

Februar/ mars Bekreftelse på mottatt søknad og grov plan for 
prosessen sendes ut til søkere som går videre. 

Forskadm 
Forskningsledere 

Mars Rigg for faglig tilbakemeldinger/ faglig 
søknadsutvikling og administrativ søknadsstøtte 
diskuteres i forskningslederforum 

Forskningsleere 
Prodekan 
Forskadm 

April Ny informasjon til søkere med detaljert plan, 
kontaktpersoner og milepælsdatoer  

Forskadm 

Juni Frist for utvidet skisse. Behandles i 
forskningslederforum og videresendes instituttledere 

Forskningsledere 
Prodekan 

August Første budsjettmøte med søkerne Prosjektøkonom 
Forskadm 

August Vurdering av aktivitet opp mot ansettelsesforhold og 
budsjett. 

ØKA og HR 
Institutleder 
Forskadm 

August Fot i bakken i forskningslederforum. Rapport til KMD 
ledelse og instituttledere 

Forskadm 
ØKA 
HR 

September Fortløpende budsjettmøter med søkerne. Fortløpende 
avklaringer med instituttledere 

Prosjektøkonom 
Forskadm 
Instituttleder 

September Fot i bakken i forskningslederforum. Rapport til KMD 
ledelse og instituttledere 

Forskadm 
ØKA 
HR 

Oktober 1/10 skal budsjettene være ferdig. Siste avklaring med 
instituttledere vedr egeninnsats. Siste gjennomgang 
med KMD ledelse 

Forskadm 
ØKA 
HR 

Oktober Innlegging av budsjetter i søknadsdatabasen. 
Opplasting av støttebrev og detaljert budsjett 

Forskadm 
Prosjektøkonom 

14/10 og 15/10 Beredskap innlevering Forskadm 
Prosjektøkonom 

Oktober Laste opp søknadene i ePhorte Forskadm 

Oktober Plotte søknadene i PreAward Prosjektøkonom 

November/ 
desember 

Rekruttering av søkere til neste runde Forskningsledere 

 

  



 

Årshjul prosjektoppstart 

Måned Aktivitet Ansvarlig 

Februar/ mars Mottar avgjørelse fra PKU. Distribueres til KMD 
ledelse, instituttledere, forskningsledere, HR, økonomi 

Forskadm 

April Gjennomgang og evaluering av tilslag/ avslag Prodekan 
Instituttene 
Forskadm 

April Kontraktskriving KMD ledelse, FIA/ 
BOA-gruppen 

April Planlegge oppstartmøter med prosjektlederne Forskadm 
ØKA, HR, BOA-
gruppen, Variabel 
lønn 

Mai Oppstartsmøter med dem som fikk tildeling i feb/mar. 
Planlegging av selve oppstarten. 

 

Juni Budsjett og tidsplan for nye prosjekter revideres. 
Prosjekt opprettes i PA 

Forskadm, ØKA 
Prosjektøkonom 

Juni Eventuelle utlysninger gjennomføres HR 

August Oppstart nye prosjekter 1/8. Det lages egne rutiner for 
prosjektdrift 

 

November Rapportering fra prosjektene til PKU Prosjektleder 
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