
 

 
 

Referat fra møte i FoU utvalg 28.5.2019 

 
Tidspunkt: 28.5.2019 kl. 14.00 – 16.00  
 
Sted: Skype møte 
 
Til stede: Prodekan for forskning professor Alice Kvåle, professor Liv Magnussen, professor 
Christine Øie, professor Ole Bjørn Rekdal, professor Frode F. Jacobsen, stipendiat Trine-Lise 
Dræge Steinskog og seniorkonsulent Rachel Berge 
 
Møtet ble ledet av prodekan for forskning Alice Kvåle.  
Referat er ført av Rachel Berge. 
 
 

1._Godkjenning av innkalling og saksliste og referat  
 
Det var ingen anmerkninger til innkalling og saksliste. 
Referatene fra møtene 18. mars og 30. april er godkjente.  
 
 

2. Drøftingssaker 
 
08/2019 Fortsettelse planlegging av Forskerforum 5. juni 
 
FoU utvalget drøftet hvilke spørsmål skal bli brukt til dialog i grupper under forskerfoum. 
Det er foreslått at gruppene diskuterer hvordan kan FHS ledelsen tilrettelegge for 
international nettverksbygging og hva kan forskergruppene og hver enkelte forsker gjøre for 
å få til et aktivt samarbeid.  
Komiteen ser behov for å bevisstgjøre om hensyn til miljø og begrensning av reiser i 
forbindelse med samarbeid.  
Det er ønskelig med informasjon fra forskningsstøtte om hvordan og hvor forskerne kan 
oppsøke samarbeidspartnere, støtteordninger og støtte som ytes av forskningsstøtte ved 
HVL. 
 
Tiltak: 

- Alice Kvåle ansvarlig for utforming av spørsmål til diskusjon.  
- Alice Kvåle skal be Heidi Skramstad om å holde innlegg om støtteordninger og støtte 

som ytes av forskningsstøtte ved HVL for etablering av samarbeid. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
09/2019 Møteplan for FoU-utvalget 
 
Det er ønskelig med ett fysisk møte pr semester og 2 skype møter. 
 
Vedtak: 
Møter for høstsemester: 

- 26. sept. kl 12.00-16.00, Kronstad 
- 21. november kl. 13:30-15:30, Skype møte 
- Forskerforum skal være det tredje møtet – 18. desember kl. 10.00-16.00 

 
Ole Bjørn Rekdal er muligens ikke tilgjengelig 26. september og undersøker om Magne 
Mæhle (vara) kan delta. Forskningsetisk forum arrangeres i Bergen 26.september og det er 
flere som kanskje vil delta. FoU utvalget vil vurdere justering av møtetid i henhold til 
program for dagen når det er publisert. 
 
Tiltak:  

- Innkallinger sendes til alle. 
 

 
10/2019 Resultat av FoU-tildeling 2019/20 
 
FoU utvalget drøftet kva som bør inngå i vurderingskriteriene ved FoU-tid tildeling.  
 
Vitenskapelig publisering: 
OsloMet har vektlegging på publikasjoner og det er enighet om at det samme er viktig for 
HVL i forbindelse med ambisjonen om universitetsstatus. Utvalget er enig om at CRIStin er et 
godt verktøy i søknad/rapportering.  
Det er vanskelig å sette på forhånd kriterier som tilsier at førsteforfatter er viktigere enn 
flere publikasjoner med annen rolle og er viktig at komiteen som vurderer søknadene får ta 
avgjørelsen i hver sak. 
 
Søknader om ekstern finansiering: 
Det er ennå ikke avgjort ved HVL om støtteordninger til søknadsskriving (frikjøp). Hvis det 
blir satt av tid kan det bli vanskelig å sette det som kriterium i FoU tid tildeling 
 
Faglig utvikling: 
Det er behov for å utredde vektlegging av faglig utviklingsarbeid vs publisering.  
Ved å følge OsloMet kriterier faller bort utviklingsarbeid – FoU utvalget avventer høring og 
nye retningslinjer ved HVL 
 
Kompetanseheving: 
Det benyttes forskjellige ordninger for kompetanseheving ved forskjellige fakulteter ved 
HVL. FHS bør utrede behov ved fakultetet og prioritere i henhold til strategiske mål. 
 
 
 



 

 
 
 
Datainnsamling:  
Det er brukt mye tid på dette og det bør være tidelig som kriterium under kriteriegruppe 2 i 
nåværende søknadsskjema.  
 
Prosjektvurdering: 
Implementeringsprosjekter og innovasjonsprosjekter er veldig tidskrevende. 
 
Studentinvolvering:  
Det er viktig å oppfordre forskergruppene til dette. Det er ikke diskutert fremgangsmåter. 
 
Generelt: 
FoU utvalget ser behov for å beholde mindre rigide og detaljerte kriterier for vurdering av 
søknader om FoU-tid for å gi rom til en totalvurdering. 
 
Tiltak:  

- Revidert søknadsskjema basert på tilbakemelding fra panelet som vurderte 
søknadene og fra FoU- utvalget skal legges frem til godkjenning ved neste møte. 

- Saken må drøftes igjen etter de nye retningslinjene ved HVL legges frem. 
 
Sak 11/19 Kvalifiseringsløp ved FHS.  
 
FoU utvalget ønsker diskusjon om kompetanseheving og vektlegging av forskning vs. 
utvikling i forskeforum i desember. Det er også ønskelig med uttallelse frå FHS ledelse om 
kva som trengs for å ivareta forskning, undervisning og utviklingsarbeid.  
 
Det påpekes at fra 1. september trer det i kraft strengere regler for opprykk til professor.  
 
Tiltak: 

- Rachel Berge og Solveig Witsøe skal systematisere og legge ut relevant informasjon 
som gjelder for kompetanseheving. 

- FoU utvalget skal komme med forslag til personer som kan snakke om temaet og gi 
utgangspunkt for diskusjoner.  

- FHS ledelse skal utrede muligheter for kompetanseheving ordninger med 
utgangspunkt i eksempler fra andre fakulteter og i budsjett ved FHS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

3. Eventuelt 
 

- 21. november er NFR tildeling gjort og da må FoU utvalget rangere og prioritere blant 
de som ikke har fått tildeling 

- 4. november skal utdanningsutvalget og FoU utvalget skal ha tema 
internasjonalisering 

- Fremdrift publiseringspris: Skal presenteres i Forskerforum 18. desember. Frist for 
nominering 31. oktober.  
FoU utvalget har foreslått navn for en bred sammensat komite 

 
Tiltak: 

- FoU komiteen undersøker med de foreslåtte kandidatene om de kan delta i vurdering 
av publikasjoner.  


