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  Godkjenning av innkalling og saksliste:  

  Protokoll fra møte 20.05.2020   

  Saker 
 

S 10/20 PKU søknader og andre søknadsfrister for høsten 2020 

Forskningsadministrasjonen (KJT) gir en kort muntlig rapport om status 

og fremdrift for høstens PKU søknader, frist: 29.oktober 

 

Vedtak: Innspill og vedtak gjøres i møte 

 

S 11/20 Nytt om: Universitetets forskningsutvalgs innspillsarbeid om Åpen 
forsking våren 2020 
 
AHM orienterer. 
 
Vedlegg 1: Utkastet til UiBs politikk for Åpen vitenskap, basert på innspill 
som framkom under i utvalgets møte 23. juni. 2020 
Vedlegg 2: Utkast til referat fra utvalgets møte 23. juni 2020 
 
Les: https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/apen-
forskning/ 
 
Vedtak: Vedtak gjøres eventuelt i møte 
 

S12/20 Oppfølgingssak;(jfr vedtak S9/20) 
Forskningsleder som sentral rolle i forsknings- og formidlingsarbeidet  
via Research Catalogue 

Møte 4/2020 
 

FORSKNINGSUTVALGET (FFU)  
Mandag 31.08.2020, kl. 12.30-14, møtested: Zoom  

https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/
https://www.forskningsradet.no/forskningspolitisk-radgivning/apen-forskning/
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Prodekan ber Instituttenes forskningsledere gir en kort presentasjon om sitt 
arbeid   
(Max 5 minutter) og dele noen erfaringer om instituttenes 
forskningsformidling og arbeid med å styrke formidling og 
forskningsresultater via bruken av Research Catalogue.  
 
Vedlegg 3: RC_FFU godkjenningssak_ 03.06.2019  
 
Forslag til vedtak: Vedtak gjøres i møte 
 

 

Orientering 1 Oppfølging og fast innslag denne høsten 2020: Konsekvenser av 

Corona 
Oppfølging om viktige punkter for KMD som er: Finansieringskilder, 
søknadsfrister, samarbeidspartnere og nye retningslinjer for faglig 
aktivitet (ref. Sak 6/20). 
 

 Finaniseringskilder: Link til websiden: 

https://www.uib.no/kmd/118466/relevante-midler-og-søknadsfrister-

kmd-ansatte 

 

 

Vedtak: FFU vil følge effekten av Corona tett og eventuelt vurdere tiltak om 
nødvendig 

 

Orientering 2 Langsiktig strategi for endring av Frascati Manual 2015 for å styrke 
Artistic Research 

Om KMD ledelsens prosess og innspillarbeid til policydokumentet og se 
lenke til saken: 

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-
2015_9789264239012-en#page1 

 
Utgangspunktet er en langsiktig strategi mtp å få endret Frascati Manual slik 
at AR kommer opp på et hovedkategorinivå. Da vil det i neste omgang bli 
mulig å innhente nasjonal statistikk på feltet. 
Om dere er interessert i å lese, se spesielt  Part I Chapter 2. - ikke minst 
tabellen på side 59 (også i vedlegg). Punkt 6.4. gir inntrykk av at AR er 
inkludert, men det stemmer ikke. I 2.67 står det blant annet:  
 
Artistic performance is normally excluded from R&D. Artistic performances 
fail the novelty test of R&D as they are looking for a new expression, rather 
than for new knowledge. Also, the reproducibility criterion (how to transfer 
the additional knowledge potentially produced) is not met. Consequently, 
arts colleges and university arts departments cannot be assumed to perform 
R&D without additional supporting evidence. 

 

Vedlegg 4: Vienna Declaration 

 

Orientering 3 Viktig: Ny strukturering av oppgaver/roller for Gruppen for støtte til 
forskning og forskerutdann 

Instituttene får egen kontaktperson fra forskningsadmnistrativ gruppe og er 

https://www.uib.no/kmd/118466/relevante-midler-og-søknadsfrister-kmd-ansatte
https://www.uib.no/kmd/118466/relevante-midler-og-søknadsfrister-kmd-ansatte
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en#page1
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fordelt følgende:  

Kunst: Kjerstin Tønseth 

Musikk: Ny medarbeider /Ann Margret Hauknes 

Design: Anne-Len Thoresen 

 

Orientering 4 Etikkseminar 1 

Dato: 25/9 kl: 9.30-14.30 

Møteplattform: Presentasjon 1 (4 etg) eventuelt Zoom 

 

Full FFU møteplan for høsten 2020: 

 
FFU møte 
31/8 kl 12.30 – 14.30 
 
Etikkseminar 1  
25/9 kl 9.30 – 14:30 
 
FFU møte: 
26/10 kl 12.30 -14.30 
 
Etikkseminar 2 
24/11 kl 12.30 -16 
 
FFU møte 
14/12 kl 12.30 -14.30 
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Tilstede: 

Gruppe A 
Anne-Helen Mydland, leder 
Ashley Booth 
Eamon O’Kane 
Thomas Dahl 
Viggo Krüger 

Gruppe B 
Erik F. Reitan 
Guro P Klyve 
(ikke tilstede 
uten beskjed) 

 Sekretær 
Anne-Len Thoresen  

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent 

  Protokoll fra møte 02.03.2020  

  Godkjent uten merknader 

 Saker 
 

S 6/20 Konsekvenser av Corona 
Anne- Helen Mydland informerte om viktige punkter for KMD som er: 
Finansieringskilder, søknadsfrister, samarbeidspartnere og nye 
retningslinjer for faglig aktivitet. 
 

Vedtak: FFU vil følge effekten av Corona tett og eventuelt vurdere tiltak til 
høsten 

 
 

Møte 3/2020 
 

FORSKINGSUTVALGET (FFU)- Protokoll 
Onsdag 20.05.2020, kl. 9-11, møtested: Zoom 
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S 7/20 Gjennomgang av PKUs evaluering av KMDs søknader 2019 

Vedlegg (1): Sammendrag av PKU søknadsprosess og de 

fagfellevurderinger som er gjort. 

 
Vedtak: PKUs vurderinger av KMDs søknader 2019 tas til orientering. 

FFU ber om at sammendraget oversendes instituttene og at de 

inkluderer dette i sitt arbeid for å styrke nye søknader. 

 

S 8/20 Sluttrapporter KMD strategiske midler/prosjekter 
 
Vedtak:  

1)  FFU godkjenner rapportene som er innlevert og er orientert om 
økonomioverføringer til 2020.  FFU ber om at de rapportene som ikke 
inneholder lenke til dokumentasjon, kompletteres, av den som er 
tildelt midler. 

2) FFU ber om at det i tildelingsbrev for ev. nye strategiske midler fra 
fakultetet tydeliggjøres krav om dokumentasjon, og at dette følges 
opp i rapporteringsskjema. Mindre formelle endringer i nåværende 
skjema gjøres av administrasjonen 
 

S 9/20 KMDs handlingsplan for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) og 

eksternfinansiering 2019: Les her 

Lenke til: BOA innspills dokumentet til FFU seminaret i fjor (ref. 
godkjenningssak: 06/19), les her 

 
Fakultetsdirektøren ba FFU diskutere flg. punkter fra handlingsplanen: 

- Hvordan har instituttene løst følgende punkter om å styrke forskningen ved 

instituttene og å øke eksternfinansiering? 

- Hva har vi lært av de søknadsprosessene vi har vært i de siste årene? 

- Bruk av internt fagpanel- eller er det andre tiltak som vil være mer relevant? 

Vi ser at rollen som forskningsleder som sentral rolle ved KMD. 

- Hvordan styrker vi denne rollen ved instituttene? 

- Hvordan har dette blitt gjort løst instituttvis? 
 
Vedtak:  
1) FFU oppfordrer hvert institutt til å lage skreddersydde planer for 
utarbeiding av større søknader, inkludert bruk av faggruppe internt på 
instituttet, ev. også inkludert eksterne. 
 
2) Forskningslederrollen er sentral og må kvalifiseres videre, både på 
institutt- og fakultetsnivå. 
 

https://www.uib.no/kmd/125526/handlingsplaner-ved-kmd-2018-2022
http://ekstern.filer.uib.no/kmd/W3-publisering/RÃ¥d%20og%20utvalg/FFU/BOA_innspill_FFU_03.06.2019_endelig.pdf
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Orientering 1 Ariis status: Dagfinn Bach presenterte 

og informerte siste nytt.  

 

Orientering 2 FFU dagsseminar vår 2020 om forskningsetikk - felles med FUU: 

8. juni kl 09.30-13, Plattform: Zoom 

Program er sendt.  

Orientering 3 Orientering om etikksak NESH: Bergen Assembly – KMD. 

(KJT/AHM) 

 

Eventuelt  

 
 

 
  Anne-Helen Mydland          
  prodekan 
                                                                                               Anne-Len Thoresen 
                                                                                                        sekretær 



Vedlegg FFU-sak 10/20: PKU søknader og andre søknadsfrister for høsten 2020 

 

 

Orientering PKU søknadsprosess 

 

A) Preregistrering 

Ved fristens utløp 7/4 2020 hadde vi mottatt preregistreringer fra 9 prosjekter;  

 

1. Tim Parr-Williams – Beyond Production 
2. Anne Szefer Karlsen – Opplevelser av oljen 
3. Annette Kierulf – Feminist school of printmaking 
4. Adria Julia Marques – How to make Money 

 
Søknadene 1, 2 og 3 er nye av året. Søknad 4  le sendt i oktober 2019 
 

1. Dora Isleifsdottir med Åse Huus – Crux of the Matter 
2. Charles Michalsen – To Harbour Light 
3. Gustav Kvaal med Torkell Bernsen – På innsiden av fortellingen 

 
Søknad 1 ble sendt i oktober 2019. Søknadene 2 og 3 er nye av året.  

 
1. Daniel Peter Biro – Sounding Philosophy 
2. Jostein Gundersen – Tools 

 

Begge sendte søknad i forrige runde. 

 
 

B) Oppfølging 

Følgende informasjon gikk ut til potensielle søkere 3/7 2020: 

 

Til søkere til PKU prosjektprogrammet 2020 

Frist for levering av søknader til PKUs prosjektprogram er 29/10 2020. For å kunne tilby så god 

søknadsstøtte som mulig har vi laget følgende justerte tidsplan: 

15/8      Utvidet prosjektskisse leveres (til forskning@kmd.uib.no) 

1/9        Første individuelle budsjettmøte  

1/10      Støtteerklæringer fra eksterne samarbeidspartnere må foreligge 

15/10    Godkjenning av budsjett 

29/10    Endelig søknadsfrist 

Vær oppmerksom på følgende: 

 I år er det lagt begrensninger på søknadssummen. Denne kan ikke kan overstige  3 millioner. I 
tillegg kan PKU i år tildele en lavere sum enn den det søkes om. Søknaden kan skrives på 
norsk eller engelsk. 

 Søknader om stipendiatstillinger skal gjøres på eget skjema. Disse søknadene vil bli vurdert av 
PKUs styre og skal skrives på norsk.  

 Søknadene skal skrives i verktøyet Espresso. Lenke til Espresso finner du her 
https://espresso.siu.no/. Husk å gi redigeringsrettigheter (Project editor access) i søknaden til 
kjerstin.tonseth@uib.no og svitlana.kolesnyk@uib.no (budsjett) 

mailto:forskning@kmd.uib.no
https://espresso.siu.no/
mailto:kjerstin.tonseth@uib.no
mailto:svitlana.kolesnyk@uib.no


 

Instituttene har ansvar for å godkjenne søknader og organisere faglig støtte til utvikling av hver 

søknad. Forskningsadministrasjonen vil organisere generell søknadsstøtte, støtte til budsjettering 

samt teknisk støtte knyttet til søknadsdatabasen Espresso. Ta kontakt med forskning@kmd.uib.no 

hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre en avtale.  

Professor II Aslaug Nyrnes vil i tillegg kunne gi individuell tekstveiledning etter at utvidet 

prosjektskisse er ferdig. Hun kan kontaktes for avtale  på aslaug.nyrnes@hvl.no senest 14/9. 

 

C) Videre oppfølging 

 

Til fristen 15/8 har vi fått skisser fra tre prosjekter. 

 

Vi må nå få en avklaring med instituttene når det gjelder hvilke søknader som skal arbeides videre 

med. Det må i denne forbindelse gjøres en vurdering knyttet til HR og økonomi. Dette tar 

forskningsadministrasjonen initiativ til, men vi må ha skisser som grunnlag. 

 

De søkerne som ikke levert innen fristen 15/8 må purres. Dette gjøres etter avtale med instituttenes 

forskningsledere. 

 

Vi skal avtale budsjettering med prosjektøkonom i løpet av uke 36. 

 

 

 

  

28/8 2020 

Kjerstin Tønseth 

seniorrådgiver 

mailto:forskning@kmd.uib.no
mailto:aslaug.nyrnes@hvl.no
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Universitetet i Bergen sin politikk for åpen vitenskap 1 
 2 

Åpenhet og transparens har alltid vært et ideal for universitetene, både innenfor vitenskap, 3 
utdanning, innovasjon og kunstnerisk utviklingsarbeid. Teknologiske endringer og økt digitalisering 4 
har skapt nye muligheter for å produsere, dele, gjenbruke og samarbeide om forskning. Åpen 5 
vitenskap representerer en grunnleggende endring i hvordan forskning1 blir utført, hvordan forskere 6 
samarbeider og hvordan forskningen blir delt og organisert.  7 

Åpen vitenskap er vitenskapelig praksis hvor prosesser og resultater er åpent tilgjengelige under 8 
vilkår som fremmer deling, utnyttelse, samarbeid og samfunnsansvar. Begrepet åpen vitenskap 9 
omfatter hele forskningsprosessen og brukes om både prosesser, metoder, data, programvare, kode 10 
og resultater. 11 

Åpen vitenskap er viktig både for kunnskapsutvikling, for å sikre forskningens integritet og for å øke 12 
forskningens tilgjengelighet. Gjennom økt samarbeid om og gjenbruk av data, metoder og prosesser 13 
kan forskningsprosessen gjøres mer effektiv. Samtidig vil tilgang til underliggende data og metode 14 
gjøre det enklere å etterprøve og reprodusere forskningsresultater og slik styrke tilliten til 15 
forskningen. Lik tilgang til forskningsresultater er demokratiserende for det globale 16 
forskersamfunnet og skal sikre et kritisk kunnskapsgrunnlag i et demokratisk samfunn.  17 

Forskere, institusjoner, myndigheter, finansiører, næringsliv og allmennheten er alle interessenter i 18 
åpen vitenskap. Både EU og Forskningsrådet har utformet retningslinjer for åpen vitenskap og 19 
regjeringen har vedtatt retningslinjer for tilgjengeliggjøring av forskningsdata og vitenskapelige 20 
artikler som legger premisser for UiBs aktiviteter2. 21 

UiBs politikk for åpen vitenskap er basert på prinsippet om at forskning og forskningsprosesser skal 22 
være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig». Det vil si at forskning og forskningsprosesser 23 
skal gjøres åpent tilgjengelige med mindre legitime hensyn som sikkerhet, personvern, juridiske 24 
forhold eller konkurransehensyn står i veien. 25 

UiBs politikk for åpen vitenskap omfatter åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner, åpne data, 26 
åpen innovasjon, åpne læringsressurser og folkeforskning.  27 
 28 
UiB vil legge til rette for at UiBs ansatte og studenter får relevant opplæring og veiledning i 29 
prinsippene for åpen vitenskap og får mulighet til eksperimentering og utprøving av nye praksiser. 30 
 31 
UiBs politikk for åpen vitenskap gjelder for forskning, undervisning og formidling som skjer ved UiB. 32 
Prinsippene for åpen vitenskap skal legges til grunn for alt forskningssamarbeid UiB deltar i.  33 

                                                             
1 “Forskning” inkluderer her også kunstnerisk utviklingsarbeid 
2 Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-mal-og-retningslinjer-for-apen-tilgang-til-
vitenskapelige-artikler/id2567591/ 
Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-tilgjengeliggjoring-og-deling-av-
forskningsdata/id2582412/ 
Forskningsrådets policy for åpen forskning 
https://www.forskningsradet.no/siteassets/tall-og-statistikk-seksjonen/apen-forskning/nfr-policy-apen-
forskning-norsk-ny.pdf 
EUhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-
europe 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed
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Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og resultater av kunstnerisk 34 

utviklingsarbeid  35 

 36 
Tilgang til pålitelig kunnskap er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati og fri 37 
meningsutveksling. Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og resultater av fagfellevurdert 38 
kunstnerisk utviklingsarbeid bidrar til at forskning og kunnskap kan deles, spres og utnyttes av 39 
forskere, institusjoner og samfunns- og næringsliv.  40 

Universitetet i Bergen har som mål at vitenskapelige publikasjoner skal være åpent tilgjengelige og 41 
UiBs ansatte skal derfor gjøre sine vitenskapelige artikler åpent tilgjengelige enten i 42 
publiseringskanaler med åpen tilgang eller i åpne vitenarkiv. Ansatte oppfordres også til å gjøre 43 
andre typer vitenskapelige publikasjoner som monografier og antologiartikler og resultater av 44 
kunstnerisk utviklingsarbeid, åpent tilgjengelige.  45 

UiB skal i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeid fremme åpen tilgang til vitenskapelige 46 
publikasjoner. UiB skal arbeide for at det utvikles infrastrukturer der åpen tilgang kan realiseres med 47 
minst mulig administrasjon for den enkelte ansatte.  48 

UiB har følgende prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og resultater av 49 
kunstnerisk utviklingsarbeid: 50 

 51 
 UiBs ansatte skal laste opp sine vitenskapelige artikler i Cristin, slik at de om mulig kan 52 

tilgjengeliggjøres i et egnet vitenarkiv. Versjonen av artikler som lastes opp skal være en 53 
antatt, fagfellevurdert versjon. Kravet omfatter foreløpig bare vitenskapelige artikler, men 54 
ansatte oppfordres til å også deponere vitenskapelige monografier og antologiartikler. 55 

 UiB skal bidra til at ansatte kan gjøre sine resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid åpent 56 
tilgjengelige. 57 

 UiBs ansatte og studenter skal ha tilgang til relevant opplæring og veiledning i åpen 58 
publisering.  59 

 I valget mellom faglig likeverdige publiseringskanaler, skal ansatte publisere i de kanaler som 60 
gir åpnest mulig tilgang til publikasjonen, enten ved at kanalen gir åpen tilgang på egen 61 
plattform eller ved at kanalen tillater åpen tilgjengeliggjøring i et vitenarkiv. 62 

 UiB skal i forhandlinger med forlag ha som mål at avtalene fremmer åpen tilgang til 63 
vitenskapelige artikler 64 

 UiB skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid arbeide for en økonomisk 65 
bærekraftig overgang fra en abonnementsmodell til en åpen og velfungerende 66 
publiseringsmodell.  67 

 Publikasjoner som er resultat av eksternfinansierte prosjekt, skal følge de retningslinjer og 68 
krav til åpen tilgang som er stilt av finansiørene. UiB skal samtidig arbeide for at de som 69 
finansierer forskning ved institusjonen slutter seg til UiBs prinsipper for åpen tilgang til 70 
vitenskapelige publikasjoner.  71 

 UiB skal legge til rette for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner gjennom det åpne 72 
vitenarkivet Bergen Open Research Archive (BORA), gjennom drift av åpne tidsskrift og 73 
gjennom støtte til betaling av åpen publisering av artikler og bøker. 74 

 Masterstudenter og ph.d.-kandidater oppfordres til å gjøre sine masteroppgaver og ph.d.-75 
arbeider åpent tilgjengelige i BORA, her under tilgjengeliggjøring på et senere tidspunkt når 76 
hensyn til publisering og pågående forskning tilsier det.  77 

  78 
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Åpen tilgang til forskningsdata 79 
Innhenting, bearbeiding, analyse og produksjon av forskningsdata er en grunnleggende og 80 
omfattende del av UiBs virke.  Forskningsdata utgjør en stor verdi for institusjonen og samfunnet for 81 
øvrig, og det er viktig at disse deles så åpent som mulig innenfor gjeldende lovverk, mellom 82 
fagdisipliner, teknologier og sektorer.  83 

Universitetet i Bergen har som mål at data som er et resultat av de ansattes forskningsaktivitet, skal 84 
klargjøres og tilgjengeliggjøres for gjenbruk, i tråd med internasjonale standarder som FAIR-85 
prinsippene og CARE-prinsippene3. Ansatte oppfordres til å gjøre data tilgjengelig så tidlig som mulig 86 
i forskningsprosessen. Lagring og tilgjengeliggjøring skal gjøres i tråd med relevante juridiske rammer 87 
som personvern, informasjonssikkerhet, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter. 88 

UiB skal i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeid fremme åpen tilgang til forskningsdata 89 
og FAIR-prinsippene. 90 

De tre nasjonale grunnprinsippene for offentlig finansierte forskningsdata, slik disse er formulert i 91 
Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata, er også UiB sine prinsipper: 92 

 Forskningsdata bør håndteres og tilgjengeliggjøres slik at verdiene i dataene kan utnyttes 93 
best mulig. 94 

 Beslutning om arkivering og tilrettelegging av forskningsdata må tas i forskerfellesskapene. 95 
 UiBs ansatte og studenter skal ha tilgang til relevant opplæring og veiledning i håndtering av 96 

forskningsdata. 97 
 Alle forskningsprosjekter som ledes fra UiB skal ha en datahåndteringsplan. 98 
 UiBs ansatte skal ha tilgang til analyse- og lagringsløsninger som sikrer tilstrekkelig skjerming 99 

ved håndtering av sensitive data, og til arkivløsninger som sikrer at dataene er bevart og 100 
tilgjengeliggjort for framtidig deling. 101 

 UiB skal legge til rette for lagring og deling av åpne, ikke sensitive forskningsdata gjennom 102 
det generiske arkivverktøyet UiB Open Research Data. For data som må skjermes underveis i 103 
forskningsprosessen og for alle typer sensitive data som ikke kan deles åpent, legger UiB til 104 
rette gjennom UiBs tjeneste for innsamling og analyse av sensitive data, SAFE. 105 

 Studenter og ph.d.-kandidater oppfordres til å gjøre forskningsdataene sine tilgjengelige ved 106 
innlevering av masteroppgaver og ph.d.-arbeid.  107 

 UiBs fagmiljøer skal bidra til å utvikle gode løsninger for arkivering og tilgjengeliggjøring av 108 
forskningsdata på sine fagfelt. 109 

  110 

                                                             
3 FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, https://www.go-fair.org/fair-principles/  
CARE: Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics, https://www.rd-
alliance.org/sites/default/files/CARE%20Principles%20for%20Indigenous%20Data%20Governance_OnePa
gers_FINAL%20Sept%2006%202019.pdf 
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Åpen innovasjon 111 
Åpen innovasjon er ide- og kunnskapsutveksling som foregår på tvers av virksomheter, sektorer og 112 
interessentgrupper med formål å utvikle nye produkter, nye tjenester og praksisformer. Dette 113 
innebærer at innovasjonsprosesser ikke skjer i lukkede prosjekter, men organiseres i åpent samspill 114 
mellom ulike aktører. 115 

Siden feltet er relativt nytt i universitets- og høgskolesektoren, og vil kunnskapsbygging og utvikling 116 
av praksisformer stå sentralt i UiBs tilnærming4. 117 
 118 
UiB skal fremme åpen innovasjon i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk.  119 
 120 
UiB skal:  121 
 122 

 Aktivt utnytte potensialet som ligger i samarbeid og UiBs kunnskapsklynger, deltakelse i ulike 123 
næringsklynger og i samarbeid med næringslivsaktører og offentlig sektor for øvrig 124 

 Aktivt delta i og utnytte nye virkemidler som utvikles for å øke åpenhet i 125 
innovasjonsprosesser fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, EU, Diku og andre 126 

 Synliggjøre og stimulere til interesse for og kunnskap om åpen innovasjon i egen 127 
organisasjon, gjennom fakultetene og i etablerte fora for nyskaping. 128 

 Inkorporere prinsipper for åpenhet i tiltak for kulturbygging og praksis for innovasjon i 129 
organisasjonen 130 

 Bidra til å videreutvikle prinsipper for immaterielle rettigheter (IPR) tilpasset åpen 131 
innovasjon og sikre at immaterielle rettigheter blir ivaretatt i åpne innovasjonsprosesser der 132 
UiB deltar 133 

  134 
  135 
 136 

  137 

                                                             
4 Jmf Forskningsrådets policy for åpen forskning 
https://www.forskningsradet.no/contentassets/98222e889c004c108a83bb4d32816779/policy-apen-
forskning.pdf 

Field Code Changed
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Åpne læringsressurser 138 
Åpne læringsressurser er en del av universitetets vitenskapelige produksjon og viktig for 139 
kunnskapsformidling. Universitetet i Bergen har som mål at ansatte og studenter skal lage, publisere 140 
og bruke åpne læringsressurser som en integrert del av den forskningsbaserte undervisningen.  Med 141 
åpne læringsressurser menes her ressurser utviklet for undervisningsformål som gjøres tilgjengelig i 142 
et digitalt format, og på en måte som tillater gjenbruk.   143 

Åpne læringsressurser skal bidra til å forbedre kvaliteten på studentopplevelsen, utvide tilbudet av 144 
læringsmuligheter for alle og forbedre undervisnings- og læringspraksisen ved institusjonen. 145 

UiB har følgende prinsipper for åpne læringsressurser:  146 

 UiB skal implementere en digital delingsplattform som skal legge til rette for deling av åpne 147 
og kvalitetssikrede læringsressurser.   148 

 UiB skal implementere et tydelig regelverk for problemstillinger knyttet til kvalitetssikring, 149 
opphavsrett, personvern, deling og bruk av læringsressurser. 150 

 UiB skal fremme en god delingskultur for læringsressurser for å styrke kvaliteten i 151 
undervisningen og for å styrke det nasjonale og internasjonale samarbeidet på tvers av 152 
institusjoner og fagmiljø. 153 

 UiB skal legge til rette for at ansatte får nødvendig opplæring og kompetanse i 154 
opphavsrettslige og tekniske problemstillinger knyttet til lagring, publisering og deling av 155 
læringsressurser. 156 

 UiB skal legge til rette for at ansatte kan dele sine læringsressurser og gjøre læringsressurser 157 
åpent tilgjengelige i de tilfeller der det ikke kommer i konflikt med faglige eller juridiske 158 
hensyn.  159 

 UiBs ansatte skal påse at utforming, bruk og deling av åpne læringsressurser er i samsvar 160 
med institusjonens verdier og omdømme. 161 

  162 
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Folkeforskning 163 
Folkeforskning skal gi medborgere større kunnskap om forskning, synliggjøre universitetet og styrke 164 
forskningen der dette er relevant .  165 

Ifølge forskningsrådets strategi for åpen forskning innebærer folkeforskning å engasjere og involvere 166 
folk (enkeltindivider, grupper eller institusjoner) som ikke har forskerbakgrunn i forskning, i 167 
samarbeid med forskere eller forskningsinstitusjoner.4 Aktiviteter kan være bidrag i innsamling og 168 
systematisering av data i FoU-prosjekter, eller initiativ til forskningsprosesser i samarbeid med 169 
forskere. Målet med arbeidet skal være å skape ny innsikt, men kan også være å bidra i innovasjon 170 
og utvikling av tjenestekvalitet, eller å spre kunnskap om forskning og vitenskap. 171 

 172 

Universitetet i Bergen skal: 173 

 ha en utprøvende tilnærming til nye samarbeidsformer med medborgere i 174 
forskningsprosesser 175 

 stimulere interesse og gjøre folkeforskning kjent i fagmiljøene på universitetet 176 

 bidra til å videreutvikle eksisterende samarbeid, og søke å utvide aktivitet til nye fagområder 177 

 utnytte stimuleringsordninger i regi av forskningsrådet og andre 178 

 sikre at folkeforskning der UiB er involvert, tilfredsstiller krav og standarder for 179 
evidens, vitenskapelig metode, forskningsetikk o.a. 180 

 fastsette regler for IPR, prinsipp for kreditering (publikasjoner, patenter etc.) 181 

 Utrede muligheten for å utvikle infrastruktur som legger til rette for innsamling og 182 
dokumentasjon av data i folkeforskningsprosjekt. 183 
 184 



 

 
Universitetets forskningsutvalg  
Møte 23. juni 2020  
12:30 – 15:00  

Møte var digitalt og ble holdt i Zoom  

Referat - utkast 

Til stede: Margareth Hagen, Svein Ivar Angell, Anne Marie Frøseth, Anne Marit Blokhus, 
Marit Bakke, Gro Mjeldheim Sandal, Jacob Aars, Anne Helen Mydland, Aino Hosia, Andreas 
Trohjell  
 
Forfall: Eirik Strømland 
 
Fra Administrasjonen: Benedicte Løseth, Birgit Falch, Bjørn Einar Aas, Kristin Svartveit, Hans 
Egil Offerdal, Bjug Bøyum, Maria H.M. Dolve.  
 
 

I. Innkalling ble godkjent og sakslisten endre ved at sak FU 24/20 Ny periode for Panorama-
strategien ble behandlet so møtets første sak.  

II. Referat fra møte 6. mai ble godkjent.   

III. Saker  

FU 24/ 20 
Ny periode for Panorama-strategien 
Saksforelegg, kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet samt Evalueringsrappport var 
utsendt med sakslisten. Viserektor Annelin Eriksen innledet til diskusjon. 

Hun la bla. vekt på at Panoramastrategien er den viktigste strategi for norske 
institusjoners internasjonale samarbeid og partnerskap med institusjoner i land utenfor 
Europa og viktig for Norges og UiBs globale samarbeid innen forskning og høyere 
utdanning. Det bør vurderes om det er andre land, utenfor Europa og Nord Amerika, 
som bør inkluderes i strategien. UiB har globale samfunnsutfordringer som et 
satsingsområde, og to handlingsplaner som adresserer Panorama strategien spesielt: 
handlingsplan for samarbeid med Kinesiske FoU miljø, og handlingsplan for 
Nordområdene, «Nanseninitiativet», hvor bl.a. Russland, som er omfattet av Panorama, 
er geografisk viktig. 

For UiB er det positivt at bærekraft blir en tematisk innretning i Panoramastrategien. 
Det vil også være viktig å fremheve betydningen av samfunnsvitenskapelig og 
humanistisk kompetanse i arbeidet med Panorama strategien 

Utvalget ba om at Eriksen innledning ble formidlet i høringsbrevet som blir sendt 
fakultetene med svarfrist i august. 

 

FU 20/20 
Åpen forskning 
Saksforelegg, og forslag til UiBs politikk for åpen vitenskap var utsendt med sakslisten.  

Prorektor Margareth Hagen innledet til diskusjon. Dekanene har gitt sin tilslutning til 
hovedtankene i dokumentet. Ansvaret for Åpen for vitenskap skal ligge til FU. Dekanene 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7000_ny_panoramastrategi.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7010_brev_fra_kunnskapsdepartmentet.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/7010_brev_fra_kunnskapsdepartmentet.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_apen_vitenskap.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/3000_apen_vitenskap.pdf


 

bemerket at kunstnerisk utviklingsarbeid var oversett i dokumentet. Dette vil bli fulgt 
opp. 

Utvalget sluttet seg til hovedinndelingen i de enkel delene av Åpen vitenskap: . 
publisering, innovasjon, lagring av forskningsdata, læringsressurser, Folkeforskning og 
IPR-politikk, men understreket behovet for grundige diskusjoner i det videre arbeidet 
forskning. KMD og Universitetsmuseet må innarbeides.  

Prorektor takket for mange gode innspill. En bearbeidet versjon av dokumentet blir 
sendt utvalget med høringsfrist 14. Saken legges frem for Universitetsstyret i 2., 
september 

 

FU 21/20 
ERC 
Avdelingsdirektør Benedicte Løseth innledet. Hennes presentasjon kan leses her.  
ERC-prosessen for UiB er forankret i Forskningsutvalget. Alle fakultetet meldt inn sine 
interne måltall for antall ERC-søknader. Forsknings- og innovasjonsavdelingen støtter 
arbeidet i fagmiljøene og tar gjerne en tettere dialog med fakultetene. 
ERC behandles også opp som sak på neste møtet i utvalget. 

FU 22/20 
Momentum 
Saksforelegg, Evaluation Report, Seminar outline var utsendt med sakslisten. 
Seniorrådgiver Katie Anders innledet. Utvalget bemerket at det gjøres en god jobb med 
Momentum og at det er tatt gode og tydelige grep i organiseringen av programmet.  
Utvalget tok saken til orientering. 

FU 23/20 
Kandidatundersøkelsen 2019 
Saksforelegg, og vedlegg var utsendt med sakslisten.  

Seniorrådgiver Marie Eide innledet. Hennes presentasjon kan leses her. Utvalget takket 
for presentasjonen. Trendene er interessante. Prorektor minnet om at tilbakemeldingen 
fra KD var at det var forbedringspotensial i andelen som fullfører innen 6 år. 

 
 

O-sak 7/20 
Norhed II 

Seniorrådgiver Bjørn Einar Aas orienterte muntlig. Ved UiB arbeides det med over 30 
søknader til NORHED II, et program for samarbeid om kapasitetsutvikling ved 
institusjoner i det globale sør, finansiert av NORAD. Søknadsfrist 26. juni. 

O-sak 8/20 
KSP – Kompetanse og samarbeidsprosjekt 

Seniorrådgiver Vibeke Irgan orienterte muntlig om Forskningsrådet utlysning av 
Kompetanse og samarbeidsprosjekt. Formålet er å utvikle ny kunnskap og bygge 
forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige 
samfunnsutfordringer. Søknadstypen forutsetter samarbeid mellom forskningsmiljøer 
og relevante aktører utenfor forskningssektoren. 

Eventuelt Ingen saker. 

 

https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/4000_erc_fu_230620.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5000_saksfremlegg_momentum.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5010_vedlegg_1_momentum_evaluation_report.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/5020_vedlegg_2_momentum_momentum_iii_-_seminar_outline_2020-1.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6000_saksfremlegg_presentasjon_av_kandidatundersokelsen_2019.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6010_vedlegg_kandidatundersokelsen2019.pdf
https://w3.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/6005_presentasjon_kandidatundersokelsen2019.pdf
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FFU har i løpet av våren hatt en gjennomgang av bakgrunn, status og utfordringer i KMDs deltakelse i 
og bruk av Research Catalogue (RC). FFU inviterte også infrastrukturutvalget ved KMD til innspill.  
Detaljerte dokument ligger i sakspapirene til møte 28.01, 01.04 og 03.06 2019: 
https://www.uib.no/kmd/106143/forskningsutvalget-ffu 
 
Her følger et sammendrag og forslag til vedtak. 
 
KMD er aktivt medlem i RCs Portal Partner nettverk, se partnerne her: 
http://www.societyforartisticresearch.org/rc/portal-partnership/ 
Portalpartnerne betaler minimum 10 000 euro årlig som driftstilskudd, og tillegg for spesifikke 
tjenester. Partnerne møtes to ganger i året og diskuterer problemstillinger/løsninger.  
PKU og tidligere KHiB og GA har vært pådrivere internasjonalt for å bygge opp RC, ut fra vurderinger 
av at RCs opplegg for «eksposisjon» pr i dag synes å være det mest relevante dokumentasjonsformat 
for kunstnerisk utviklingsarbeid. Også det internasjonale samarbeidet omkring artistic research har i 
seg selv vært ansett som viktig. Ved etablering av nytt fakultet ved UiB i 2017 overtok KMD rollen 
som RC portalpartner etter KHiB og GA. Ansvaret for kontakten ble etter hvert overført fra en faglig 
interessegruppe til Gruppen for støtte til forskning og forskerutdanning. Per i dag er det en rådgiver i 
denne gruppen som jobber administrativt med RC (Anne-Len Thoresen).  
 
Vårens diskusjoner om RC i FFU og infrastrukturutvalget har overordnet handlet om følgende:  
- KMDs forpliktelser som portalpartner må ivaretas mer systematisk 
- Ansattes dokumentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid ved KMD er fortsatt svært mangelfull og 

må styrkes 
- Ansattes bevissthet om forpliktelser til dokumentasjon og formidling av forskning må styrkes 
- Ansattes kompetanse for bruk av RC, og faglige diskusjoner knyttet til dokumentasjon, må 

styrkes 
- KMD bør påvirke så RCs eksposisjonsstruktur og funksjonalitet kan bli bedre 
- KMDs bruk av RC som søkeportal har potensial og kan utvikles 
- Bør KMD søke å få status som vitenarkiv for RC? 
- Bør RC brukes også til eksamensarkiv for BA/MA? 
 
 

https://www.uib.no/kmd/106143/forskningsutvalget-ffu
http://www.societyforartisticresearch.org/rc/portal-partnership/


KMD har sammen med flere partnere levert prosjektsøknad til NFR høsten 2018 om utvikling av 
infrastruktur for forskning: ARIIS. I dette prosjektet har utvikling av Research Catalogue en tydelig 
plass. Søknaden blir sannsynligvis besvart medio september 2019. Organisatoriske tiltak for styrking 
av RC innen KMD utsettes derfor til utfallet av ARIIS-søknaden er avklart, for eksempel: 
- Mulig etablering av superbrukergruppe 
- Mulig engasjement i tidsbegrenset prosjektstilling for å styrke bruk av RC ved KMD 
- Mulig status som vitenarkiv 
 
Andre tiltak behøver ikke vente på utfallet av ARIIS, og oppsummeres under i forslag til vedtak. 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

FFU oppfordrer fakultetsledelse og institutter til aktivt å promotere Research Catalogue (RC) 
for dokumentasjon og deling av kunstnerisk utviklingsarbeid, og å tydeliggjøre overfor den 
enkelte ansatte forpliktelsen til å dele forskningen. 
 
FFU mener at dokumentasjon og formidling i RC må være ufravikelig krav til KU-prosjekt som 
er finansiert med strategiske midler fra KMD, på samme måte som PKU krever. 
 
FFU oppfordrer instituttene til å tydeliggjøre nødvendigheten av dokumentasjon i RC overfor 
ph.d.-kandidater i kunstnerisk utviklingsarbeid, og slå fast at eksposisjoner av 
doktorgradsresultat må låses for videre redigering. 
 
FFU ser det som nødvendig at KMD setter inn ressurser på å styrke Research Catalogue som 
både faglig og administrativt verktøy for fakultetets forskning, men vil utsette anbefalinger 
om tiltak inntil ARIIS-søknaden er besvart. 
 
 

  

 
 
  

  Anne-Helen Mydland 
prodekan 

  

    Nina Malterud 
sekretær 



               

                                

The Vienna Declaration on Artistic Research 

Introduction 

Artistic Research (AR) is practice-based, practice-led research in the arts which has developed rapidly in the last 

twenty years globally and is a key knowledge base for art education in Higher Arts Education Institutions (HAEIs).  

The Vienna Declaration is intended as a policy document addressing political decision makers, funding bodies, 

higher education and research institutions as well as other organisations and individuals catering for and 

undertaking AR. 

The declaration aims at (1) presenting a clearer, better articulation of the concepts and impact of AR within the 

Frascati Manual - the OECD classification manual for collecting statistical research data. This clarification will assure 

the realisation and acknowledgement of successful research activities in the field, and, consequently, contribute to 

(2) the restructuring of funding policies and programmes at regional, national, European and global levels in such a 

way that they support AR in line with the sciences and humanities, and (3) the securing and embedding of practice-

based third cycle studies in Higher Arts Education, in all countries across Europe, to further develop AR and 

underpin the contemporaneity of the curriculum. 

The Vienna Declaration signatories represent the major players currently active in the field of AR in Europe: the 

largest discipline-representative organisations of HAEIs, the most important disciplinary organisation representing 

the key initiatives in AR; the two international arts-specific discipline quality assurance bodies and international 

policy organisations.  

Today there is a rapidly growing number of doctoral / PhD programmes all across Europe dedicated to AR, 

supported by: an increasing number of international peer reviewed scholarly journals in the discipline; a growing 

number of ERASMUS+ and Horizon 2020 projects in the field; and a large quantity of scholarly publications globally 

disseminating AR. 

Key features of Artistic Research  

Excellent AR is research through means of high level artistic practice and reflection; it is an epistemic inquiry, 

directed towards increasing knowledge, insight, understanding and skills. Within this frame, AR is aligned in all 

aspects with the five main criteria that constitute Research & Development in the Frascati Manual. Through topics 

and problems stemming from and relevant to artistic practice, AR also addresses key issues of a broader cultural, 

social and economic significance.  

AR is undertaken in all art practice disciplines - including architecture, design, film, photography, fine art, media and 

digital arts, music and the performing arts - and achieves its results both within those disciplines, as well as often in 

a transdisciplinary setting, combining AR methods with methods from other research traditions. 

Context 

HAEIs operate predominately within a research context and have a responsibility to conduct AR. It is also common 

for HAEIs to interact with related enterprise Research & Development, and to contribute directly to the creation of 

intellectual property in arts, entertainment and media through research practice. For these reasons HAEIs - which 

often have a government mandate - are required to offer learning and teaching programmes that are built on state-

of-the-art knowledge. 



The impact of AR reaches beyond the higher education sector and connects to a variety of professional fields and 

communities, in particular to the cultural and creative industries as well as to the education and social sector. AR is 

well suited to inspire creative and innovative developments in sectors such as health and wellbeing, the 

environment and technology, thus contributing to fulfilling the HEIs' 'third mission'. AR must be seen as having a 

unique potential in the development of the ‘knowledge triangle’ - education, research and innovation - in order to 

increase the contribution of higher education and public research institutions to innovation, social commitment and 

economic growth. Historically, AR has sustained a focus on the impact that its research has in a variety of contexts 

outside the academy - whether this be in society, culture the economy or the natural environment. 

Infrastructure & Access to Funding 

As AR is still a relatively young field, receiving support and funding is yet to be resolved in several countries. This 

means that AR in general does not have equal access to research funding as other fields of research or is not at all 

eligible to apply for research grants or scholarships. However, there are exceptions which could serve as a model to 

establish internationally comparable research infrastructures and cultures all across Europe and beyond. These 

funding channels should include support for the continuous development of the research infrastructure, e.g. 

supervisory training, project-based individual research outputs, quality assessment processes and the creation of 

permanent repositories where research can be made more discoverable and accessible in the public domain, to 

attain the required sustainable standard. 

HAEIs have been increasingly driven to conduct AR, and in a maturing sector the development of the research 

environment is essential. This objective is just as important as the research outputs and their impact, and this has 

become a high strategic priority. This environment requires funding for: educating the next generation of 

researchers through doctoral programmes; ensuring appropriate physical and virtual infrastructures as well as 

archiving and disseminating means; building links with business and enterprise in order to stimulate the impact of 

research.  

AR incorporates many aspects and features that are not, or not solely, text based, such as artefacts, movements and 

sounds. Researchers need a variety of presentation platforms that combine these aspects and features in relevant 

forms and thus deviate from or expand the standard format of journal articles and/or research repositories/archives.  

Evaluation & Recognition  

AR is validated through peer review covering the range of disciplinary competences addressed by the work. Quality 

assurance is undertaken by recognised independent, international QA bodies and assures the standards described in 

the European Standards and Guidelines (ESG 2015) for Quality Assurance in the European Higher Education Area. 

Existing doctoral programmes in AR follow established standards as described in the Florence Principles 2016 which, 

in turn, are based on the policy documents of doctoral education within the Bologna education process (e.g. the 

Salzburg Principles 2005 & 2010 published by the EUA). 

Claim for Action 

The signatories of this paper ask for the following actions to be taken by all relevant parties: 

• To support and work towards the establishment of AR as an independent category within the Frascati 

Manual, establishing the opportunity for harvesting research data and statistics from the AR field; 

• To ensure that funding policies and programmes both at national and international level include AR, provide 

the necessary resources and infrastructure, as well as cater for the existence of expertise in AR on the 

relevant decision-making panels; 

• To ensure that the range of AR outputs is fully recognised at national and international level and eligible for 

formal quality assurance and/or career assessment procedures;  

• To ensure through appropriate legislation the creation of legal frameworks that permit Arts HEIs to offer 3rd 

cycle study programmes and relevant degrees in AR. 

 

AEC, Cilect / GEECT, Culture Action Europe, Cumulus, EAAE, ELIA, EPARM, EQ-Arts, MusiQuE, SAR 

https://www.aec-music.eu/
http://www.cilect.org/page/8#.XufaEPLgpN0
https://geect.wordpress.com/
https://cultureactioneurope.org/
https://www.cumulusassociation.org/
http://www.eaae.be/
https://www.elia-artschools.org/
https://www.aec-music.eu/about-aec/organisation/aec-working-groups/eparm-working-group
http://www.eq-arts.org/
http://www.musique-qe.eu/
https://societyforartisticresearch.org/

