Referat møte - FoU utvalget 30.04.19
Tilstede: Alice Kvåle, Liv H. Magnussen, Trine-Lise Steinskog (referent), Stine Øye (Skype), Margreth
Grotle (på telefon).
-

Godkjenning av dagsorden - OK

-

Godkjenning av referat - Referat fra siste møte 18.03 mangler – Ikke godkjent.

-

Orienteringssaker

Orienteringssaker
Status PhD
Programutvalget er nå opprettet og godkjent av ledergruppen.
Alice Kvåle er leder, Marjolein Iversen nestleder.
Medlemmer er John Roger Andersen, Oddvar Førland og Marjolein Iversen (vara Kari Dyregrov og
Roy M. Nilsen)
Stipendiater: Ragnhild Steinsland (vara Susanne Grødem Johnsen)
Rådgiver: Rachel Berge (Første møte var Anne Berit Apold saksforbereder)
PU-utvalget hadde sitt første møte 29.04.2019. Behandling av 7 søknader om opptak og samtlige ble
tatt opp som stipendiater.
30.04 – deltagelse i sentralt PhD møte
Mandag 3. juni blir det en kombinert feiring/ åpning av ph.d-studiet og en informasjonsdag for
stipendiatene. Den første timen settes av til offisiell åpning og deretter blir informasjon om innhold i
studiet. Hver emneleder skal ha et innlegg på 10-15 minutter innlegg om ‘sitt’ emne. Deltagere: FoU
utvalget, ledergruppen, emneledere og stipendiater.
Første del av det obligatoriske profilemne blir 2-3 september i Skjerjehamn
Rangering – hvem har tilgang til emnene, 20 plasser på hvert kurs.
1. Stipendiater som er tatt opp ved FHS, HVL
2. Stipendiater fra andre fakultet, HVL
3. Stipendiater fra andre samarbeidsinstitusjoner (nasjonalt og internasjonalt).
4. Ansatte i FHS i «kompetanseløp»
Påmeldingsskjema blir lagt ut på HVL sine nettsider.
Fagansvarlig stilling for ph.d.-studiet ved FHS: Utlysning til intern professorer kommer (søknadsfrist
31.5)
Resultat tildeling av smådriftsmidler (se vedlegg sendt i møteinnkalling)
Forskningsgruppene er delt i to kategorier på bakgrunn av rapport, produksjon og forskningsaktivitet.

De som er tverrfakultære/hører til et senter/har flest medlemmer på annen institusjon, har blitt
plassert i kategorien ‘B’ fordi de har anledning til å søke om midler fra andre steder. En gruppe har
flere eksterne enn interne medlemmer og ble også plassert en kategori ned. Nettverkene fikk også
mindre midler. Enighet om løsningene, men forslag om at fremstilling i tabellene justeres slik at
aktiviteten kommer bedre frem.

Høringsuttalelse FoU-tid fra 2020
Alice Kvåle leder høringsrunde og har invitert fagseksjonsledere, forskergruppeleder og ledergruppen
til dette. Til sammen har 40 ansatte deltatt i høringene, i tillegg til skriftlige innspill. Alice
oppsummerer dette til en høringsuttalelse. FHS skal uttale seg innen 15.05.
Sak 9/19: Evaluering av tildeling FoU-tid 2019-20
Nesten 200 søknader kom inn. Det ble søkt om 40% mer tid enn tilgjengelig. Andelen professorer/
dosenter/ førsteamanuenser/førstelektorer som søker er blitt litt flere, og kvaliteten på søknadene
jevnt over bedre. En konsekvens av dette er at denne gruppen tar større andel av potten, og det blir
mindre å fordele til dem som er i et kompetanseløp.
Instituttledere fordeler og justerer hvem som skal få midlene til dette.
Stine kommenterer: Uryddig prosess – kommisjonen visste ikke hvem som var i kvalifiseringsløp –
mange sier at de er i et løp, uten at de virkelig er det. Foreslår at dette må tydelig inn i forkant, da
dette vanskeliggjorde prosessen i år.
Forslag: Mange unge søkere som vil inn i kompetanseløp får avslag. Mange har jobbet godt med
søknader, mulig å sette av en pott som får opp lektorer - de unge som ikke har publisert enda?
Ledelsen ved HVL vil at hvert fakultet skal legge sine kompetanseløp. FLKI har gjennomført dette, tas
opp som sak til neste møte. Margreth vil sende OsloMet sine skriftlige rutiner – kriterier og
prioriteringer for tildeling av FoU tid..
Oppsummert fungerte FoU-kommisjonen godt, men de fikk litt for liten tid, og kom samtidig med
søknader til NFR. Mål om å få ut skjema tidligere neste år. Sentrale føringer kom sent, fikk kun 1 uke.
Likevel gode prosesser. Resultatet kommer om en uke (etter påske) – med justeringer fra
instituttledere.
Sak 10/19: Årsplan for FHS
FoU-utvalget ansvarlig for å ivareta punktene under ‘forskning utvikling og innovasjon’. En
gjennomgang av punktene i årsplanen ble tatt for å skape en bevisstgjøring og gjennomgang av
utvalgets ansvar i årsplanen.
-

-

Utfordring med nettsider som informasjonskanal for forskergruppene, kun halvparten av
forskergruppene har sendt inn 1- sides informasjon som ble etterspurt. Purringer skal nå
sendes ut.
Etter å ha fokus på organisering av gruppene, skal det skal nå satses på rekruttering av
medlemmer til forskningsgruppene og få ut informasjon om prosjekter
FoU utvalget vil få rådgiver: Solveig Witsø som vil ha en forskningsadministrativ
støttefunksjon
Det ble en økning fra 3 NFR søknader i fjor, til 14 søknader i år. Fortsatt litt å gå på i forhold
til andre fakultet. 1 stipendiat til hver innvilgede søknad vil matches med 1 stipendiat fra
HVL.

-

Fagfellevurderte søknader som fikk god vurdering, men ikke innvilget vil bli prioritert ved
tildeling av nye ph.d.-stipendiatstillinger ved FHS.
Støtte til forskere som bygger internasjonale nettverk. Deltagelse i internasjonale
forskergrupper og konferanser. Kan legges til som kriteria ved tildeling av FoU pris?

Sak 11/19: Planlegge Forskerforum 5.juni
- Forslag:
1. Alice presenterer PhD og emnene
2. Dele erfaringer om søknad om eksterne midler, og hvilke strategier og tiltak kan settes i gang
for å få opp aktiviteten: spørre Frode og Anette fra senter for omsorgsforskning?
3. Spørre Professor Louise Ada – Sydney University (Margreth formidler kontakt)
- how to write research applications.
- How to improve international research collaboration
4. Birgitte Graverholt – om Harkness fellowship (evt til Internasjonal dag til høsten)
5. Gruppeoppgave: Nettverksbygging. Bygge videre på tidligere diskusjoner- samarbeid på
tvers. Samarbeid om søknader.
Alice klargjør et program og legger det ved til neste møte.
Sak 12/19: Møteplan for FoU-utvalget 2019
Neste møte 28.05 14.00 -16.00, Innkalling sendt
Saker:
Fortsettelse planlegging av Forskerforum 5. juni
Møteplan for FoU-utvalget videre: Foreløpig har vi fastsatt høstens første møte 26. sept. kl 12.0016.00. Vi må avtale ett møte for tidlig i november og ett midt i desember
Resultat av FoU-tildeling 2019/20. Drøfting av hva som inngår i vurderingskriteriene i forhold til
forskningsaktivitet
Kvalifiseringsløp ved FHS.
-

Eventuelt - Ingen saker ble tatt opp her

