
Referat fra FoU-utvalsmøte FHS 18. mars 2019 
 
Til stede: Liv Magnussen, Stine Øie, Ole Bjørn Rekdal, Frode F. Jacobsen og Alice  Kvåle. 
 
Innkalling 

 
Ingen kommentarer 

 
Orienteringssaker 
 

1. Med mer administrativ støtte knyttet til fakultetet blir fremtiden lys. Det er nå ansatt en 
forskningsrådgiver ved fakultetet fra juni, og en forskningsrådgiver midlertidig fra mars. 

2. Kommentar fra Marit Graue til referat fra sist møte i FoU-utvalget om fordeling av FoU-tid. 
3. Kriterier for publikasjonspris – usikker på når det er aktuelt. Ole Bjørn foreslår å endre til 

FoU-pris. Cristine vil at det skal til et miljø. Margrethe foreslår Forskningspris. Ingen omkamp 
nå, men evaluerer i ettertid og ser fokus til prisen. Tema/profil for prisen kan variere fra år til 
år. Det gjør at det vil variere hvem som kan kvalifisere seg. Frist 30. april. 

4. Søknader til NFR med frist 10. april er 15 søknader fra FHS under utarbeidelse. 
 
 
Sak 6/19 FoU-tid 
 
I forbindelse med tildeling av FoU-tid skal komité evaluere rapporter fra ansatte i førstestillinger og 
prosjektbeskrivelse og rapportering fra høyskolelektorer som ønsker FoU-tid. 
 
Søknader og rapportering av FoU-tid skal evalueres av: 

• Christine Øye 

• Magne Mæhle 

• Liv Magnussen 

• Roy Miodni Nilsen 
 
FoU-utvalget diskuterte krav til evaluering og hvordan dette skal påvirke tildeling: 

• Hva gir trekk – Svak publisering 
o publikasjoner er mere alvorlig enn lav studentinvolvering 

• Formidlingsarbeid er en del av samfunnsmandatet 
 

Evaluering av søknad om FoU-tid fra høgskulelektorer med både rapport og søknadsskjema 

• Det må gå klart frem hva som er hovedprosjekt og delprosjekt. 

• Viktig å ha fokus på karriereløp i tillegg til kvalitet på prosjekt. 
 
Komitéen ble bedt om å 

• Vurdere tildeling over lengre tid. 

• registrerer egne merknader og kommentarer til utfylling av skjema mht. å gjennomføre 
endringer til neste år. 

 
 
Sak 7/19 Små driftsmidler 
 
Det skal i 2019 tildeles små driftsmidler av samme størrelsesorden som i 2018. Det vil være viktig å 
vektlegge: 
 



Forskergruppene fordeles i kategoriene: 

• A 

• B 

• C 
 
Tverrfakultære er viktig - mht ny ph.d. og universitetsambisjon – disse får fra flere fakultet og 
kommer i kategori B. 
Nettverk plasseres i kategori C 
 
Sak 8/19 PhD-utvalg  
 
Stipendiatstilling som er samarbeid mellom HVL og UiB ved IGS vil MedFak ha stipendiaten knyttet til 
UiB. Det er ikke HVL ikke enig i, og det må gjøres nye forhandlinger. 
 
Mandat FoU-utvalg – (se nettside FHS)  
 
Programutvalget oppnevnes 22. mars – og kan begynne på opptak. Fra programutvalget er på plass 
og informasjon formidlet gis stipendiatene 30 dagers frist for å sende inn søknad behandles 29. april. 
Må avvente administrative ressurser til saksforberedelser. 
 
PU-utvalg FHS: 
 

• Marjolein Iversen 

• John Roger Andersen 

• Oddvar Førland 

• Stipendiat 

• Kari Dyregrov, vara 

• Roy Miodini Nilsen, vara 

• Stipendiat, vara 
 

 
Stilling som fagansvarlig lyses ut og skal i 50 % av stilling ha fagansvar for ph.d. studiet. FoU-utvalget 
mener at denne stillingen bør har 50 % knyttet til faglig aktivitet og full forskningstid som professor 
(dvs 40%) kommer i tillegg. 
 
PhD-kurs er også en mulighet for kompetanseutvikling for ansatte. Førstelektorer og ansatte i phd-
løp får tilgang til å delta på phd-kurs. 
 
 
 
Eventuelt 
 
Det er et spørsmål med hvordan det gis ressurser til de som i tillegg til doktorgradsutdanning ved FHS 
også er involvert i innovasjonsdoktorgraden. 
 
Kriterier i forhold til opprykk. Hva kreves for opprykk ved FHS. Følges opp på neste møte. 


