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Opplegg for styrets evaluering av langsiktige samarbeid 

Bakgrunn 
Instituttstyret vedtok 10. september 2013 Tiltak for faglig styrking. Ett av tiltakene var langsiktige samarbeid. 

22. oktober 2013 vedtok styret å sette av inntil 1 mill. kr pr år i fire år til tiltaket. 10. desember 2013 vedtok 

styret å innvilge støtte til følgende langsiktige samarbeid: 

- Centre for Research on Media Innovations (CeRMI) 

- Imag(in)ing Technologies. Media Aesthetics, Instrumental Imaging, and the Arts 

- Politisk kommunikasjon: Forhandlinger om makt I medienes og PR-strategenes tidsalder (POLKOM) 

- Kulturpolitikk og kulturelle uttrykk 

Styret vedtok å støtte de tre første samarbeidene med inntil 300 000 kr/år i 2014 og 2015, mens det fjerde 

området ble bevilget 100 000 kr/år samme år i oppstartsstøtte. 

I vedtaket 10. desember inngikk også evaluering av samarbeidene etter to år. En positiv evaluering er i 

henhold til vedtaket avgjørende for eventuell videreføring for 2016 og 2017. 

Vi viser til saksframleggene som er lenket opp ovenfor for ytterligere informasjon om vedtakene. 

I møtet 12. mai 2015 bes styret vedta opplegg for evalueringen. 

Gjennomføring av evaluering 
Evalueringen vil som oppfølging av vedtaket om evaluering etter to år, gjennomføres høsten 2015. 

Instituttleder foreslår at evalueringen gjennomføres som følger. 

Egenevalueringsskjema sendes ut etter styremøtet 12. mai med deadline etter sommeren. Materialet samles 

og evalueres i september, og styrevedtak om evt videreføring i 2016-17 fattes i styrets møte 27. oktober. Som 

ledd i saksforberedelsene vil instituttledelsen kontakte lederne for samarbeidene om budsjetter. 

http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2013/10092013/sak33_13-faglig-styrking.pdf
http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2013/22102013/sak40_13_budsjettogltb.pdf
http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2013/10122013/sak52_13_fagligstyrking.pdf
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Forut for styremøtet 10. desember 2013 ble søknadene om langsiktige samarbeid vurdert av instituttledelsen 

og Stephan Granhaug, ekstern styrerepresentant. Vi foreslår at de samme evaluerer samarbeidene. Granhaug 

er forespurt og har sagt seg villig til å delta. 

Utgangspunktet for evalueringa er prosjektplanen som ligger som vedlegg til kontraktene. Kontrakter og 

prosjektplaner som ligger ved denne (saksnr 2014/4205) sendes ut sammen med evalueringsspørsmålene som 

områdene bes rapportere skriftlig på.  

Spørsmålene områdene skal besvare skriftlig: 

1. Mål: Er det avvik i de avtalte mål?  

2. Framdrift: Er det avvik i faglig framdrift i forhold til avtalte milepæler?  

3. Økonomi: Er det avvik mellom budsjett og forbruk (jfr. det vedtatte budsjettet)? Dersom samarbeidet har 

innhentet midler fra andre finansieringskilder kan dette også meldes her.  

4. Partnere: Er det endringer i deltakere fra IMK eller eksterne miljøer  

5. Andre avvik: Er det andre vesentlige avvik i forhold til det som er avtalt i kontrakten? 

6. Resultater - aktiviteter: Hvilke aktiviteter er gjennomført av det langsiktige samarbeidet? 

7. Søknader. Hvilke søknader har det langsiktige samarbeidet sendt? 

8. Hvis det langsiktige samarbeidet videreføres på samme nivå: Hva vil være de sentrale satsingene for 2016 og 

2017. 

Det vil legges særlig vekt på punkt 6, 7 og 8. 

Merk at alle endringer skal rapporteres, også om de tidligere er formidlet.  

 

Vedtaksforslag: 
Instituttstyret vedtar det foreslåtte opplegget for evaluering av de fire langsiktige samarbeidene ved IMK. 


