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Møteprotokoll fra FI-utvalgsmøte 03.09.18 (Ref. 18/06509) 

Tidspunkt: 03.09.2018, kl. 14.00-16.00 

Sted: A825-styrerom, Kronstad, Bergen/videokonferanse 

Til stede: Catharina Christophersen (vara FLKI), Alice Kvåle, Erik Kyrkjebø, Sylvia 
Encheva, Frida Øien og Gro Anita Fonnes Flaten. 

Forfall: Hooshyar Azizpour 

Dessuten møtte: Eirin Fausa Pettersen, Turid Bogetvedt Hitland, Eli Heldaas Seland og 
Karin Wibrand 

Møtet ble ledet av prorektor for forskning Gro Anita Fonnes Flaten. Sakspapirene ble 
sendt ut 29.08.2018. Møteboka er ført av Avdeling for forskning, internasjonalisering og 
innovasjon.  
1. Presentasjonsrunde, mandat for FI-utvalget 

Deltakerne på møtet presenterte seg kort. FI-utvalgets mandat ble gjennomgått.  

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble meldt inn to saker under eventuelt. 

3. Vedtakssaker 

FI 01/2018 Vitenskapelig publisering ved HVL  
Saken gjelder  
Saken presenterte statistikk over publisering som har vært tellende i NVI-
sammenheng, og dermed gitt publiseringspoeng og resultatbaserte midler til HVL de 
siste tre årene. Data til analysene er hentet fra Cristin. Dataene i Cristin sier mest om 
de forskerne som publiserer, men for å belyse produktiviteten for alle ansatte vises 
også antall publiseringspoeng per UFF-årsverk og årsverk i førstestillinger. Det ble 
også gitt en oversikt over kvalitetsnivået på publikasjonene, internasjonal 
sampublisering og open access publisering. 
 FI-utvalget drøftet også i hvilken grad HVL skal publisere oversikt over de 
mestpubliserende forskerne ved HVL, målt etter publiseringsspoeng. 
 
Diskusjon 
Følgende moment ble trukket frem: 
 «Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til 

institusjoner» bør følges opp. Ser at bl.a. publikasjoner fra ansatte i professor II 
stilling og stipendiater ikke alltid er kreditert riktig. 

 Det er av interesse av å se flere sammenligninger med de store universitetene. 
 Hvilken stillingskategori publiserer og hvordan kan man få flere til å bidra? 
 En årlig oversikt over de mest publiserende ansatte ved HVL gagner ikke 

felleskapet. Målet for institusjonen bør heller være å få en økt andel av forskerne 
til å publisere. 
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Vedtak 
FI utvalget viser til premissene i saken og vedtar følgende: 

 FI utvalget tar orienteringen om vitenskapelig publisering ved HVL til 
etterretning. 

 FI-utvalget anbefaler ikke at HVL publiserer årlige oversikter over de mest 
publiserende ansatte ved HVL 

 
4. Drøftingssaker 

FI 02/2018 Nye prosesser i Forskningsrådet 
Prorektor for forskning som sitter i kontaktgruppen for de nye prosessene, innledet 
om endringene i prosessene for blant annet utlysning og behandling av søknader og 
for porteføljestyring. Deretter ble det åpnet for diskusjon. De nye prosessene vil ha 
stor betydning for hvordan forskere og forskningsadministrativt ansatte planlegger, 
prioriterer og jobber. Det vil være viktig å få de nye prosessene kommunisert ut til 
forskerne. Dette bør gjøres både ved møte der endringene forklares og ved 
informasjon på Vestibylen, inkludert informasjon på fakultetenes FoU-sider. Det er 
også ønskelig at prodekanene tar det opp som tema på sine fakultetsmøter. Det 
stiltes spørsmål om forskningsadministrasjonen er dimensjonert for disse 
omstillingene.  

Vedtak 
FI-utvalget tar saken til etterretning 

 
5. Orienteringssaker 

FI 03/2018 
 Avtale om medlemskap i Vest-Norges Brusselkontor (VNB) 

Samarbeidsavtalen mellom HVL og Vest-Norges Brusselkontor er signert og 
gjelder for perioden 01.01.2018-31.12.2019. Det er viktig at fagmiljøene gjøres 
oppmerksomme på mulighetene som ligger i dette samarbeidet. HVL har 
opprettet et kontaktapparat som er i løpende dialog med VNB. Dette er 
sammensatt av forskningsrådgiver Terje Gravdal og rådgiver ved internasjonalt 
kontor Einar Seime Stokka. 
 

 Prosess for utarbeiding av felles prinsipp for tildeling av FoU-tid 
Det er nedsatt et utvalg for utarbeiding av felles prinsipp for tildeling av FoU-tid. 
Utvalgets rapport vil bli lagt frem for FI-utvalget. Deretter vil saken bli lagt fram 
for ledergruppen. Rektor vil så drøfte rapporten med IDF møtet og gjøre vedtak i 
saken. 
  
Medlemmene av utvalget er: 
Professor Marjolein M. Iversen (Leder), FHS 
Førsteamanuensis Lillian Bruland Selseng, FHS 
Professor Håvard Helstrup, FIN 
Seniorrådgiver Stein Joar Hegland, FIN 
Førsteamanuensis Vegard Fusche Moe, FLKI 
Professor Marit Rong, FLKI 
Førsteamanuensis Kristin Lofthus Hope, FØS 
Forskerforbundet Gjert-Anders Askevold, Tillitsvalgt 
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Utdanningsforbundet (vara) Ingrid Arnesen Råheim Grønsdal, Tillitsvalgt 
Forskningsadministrasjonen er sekretær 
 

 Status søknader ekstern forskningsfinansiering/innvilgede prosjekter 
Oversikt presentert i møtet er vedlagt møteboken 
 

 Universitetsprosjektet 
Anja Moberg Olsen har fått tildelt arbeidsoppgaver knyttet til 
universitetsprosjektet. Prosjektets mandat er under utarbeidelse. Mer 
informasjon kommer etter hvert. 
 

 Forskningsdagene 
HVL stiller sterkt på alle studiested, både som organisator av aktiviteter og som 
deltaker i felles arrangement e.g. debatter og forskningstorg. En foreløpig 
sammenstilling av aktivitetene ligger i sakspapirene. Forskningsdagene bør 
komme inn som en sak i årshjulet til FI-utvalget for å sikre forankring på 
fakultetene. 
 
 
 

6. Eventuelt 

Røvertidskrifter 
Prorektor for forskning/biblioteket informerte om røvertidsskrifter, også kalt 
rovtidsskrifter. Ansatte må være observante på at denne typen tidsskrifter eksisterer 
og alltid vurdere publikasjonskanaler nøye. Biblioteket har informasjon om 
problemstillingen og retningslinjer for publisering på sin hjemmeside.  
 
Møteform 
FI-utvalget er fornøyd med muligheten til å kunne velge mellom å delta fysisk eller 
over Skype. Ved spesielt krevende saker kan et møte der alle deltar fysisk være 
foretrukket. Møtefrekvensen er to til tre møter per semester.. Sakspapirer og referat 
vil bli publisert på HVL.no. 

 

Gro Anita Fonnes Flaten 
prorektor for forskning (s)     Eirin Fausa Pettersen 
        avdelingsleder (s) 

 

 


