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Søknader om forskergrupper under UiO Norden 
Unpacking "the Nordic Model" er en av universitetets tre tematiske hovedsatsinger, som skal etablere i alt 8 

forskergrupper. 3 av disse forskergruppene vil bli etablert i 2015, og søknadsfristen for dette er 1. juni. 

For å kunne søke forutsetter UiO Norden at søknaden prioriteres og satses på av instituttet, og de krever at 

deltakende institutter legger inn 50% av kostnadene i friske midler.  

IMKs styre vedtok 17.03.15 at IMK totalt kan støtte søknader med inntil 1 million per år i tre år. Instituttstyret 

sluttet seg til at instituttledelsen velger ut hvilke prosjekter som skal kvalifisere til egenandel. Instituttledelsen 

ble bedt om å komme tilbake til instituttstyret i neste møte dersom instituttet må rangere også utover dette. 

Utlysningen fra UiO Norden ble kunngjort i e-post til alle ansatte med frist for å søke instituttet om støtte 4. 
mai. Søknadene skal bestå av en prosjektbeskrivelse, et budsjett og en aktivitetsplan. IMKs styre vil 12. mai 
vedta kriteriene for støtte, og aktuelle søkere vil få beskjed senest 13. mai. 
 
Det innkom to søknader om IMKs støtte til egenandel innen fristens utløp. ”Raising the Nordic Model Citizen” 

med Elisabeth Staksrud som koordinator og ”Building in Paradise? Political Communication Theory and 

Practices in the Nordic Countries” med Eli Skogerbø og Øyvind Ihlen som koordinatorer.  

Instituttleder og forskningsleder har vurdert søknadene. Begge de skisserte prosjektene vil bidra til satsingens 

hovedmål om å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal kontekst. 

Søknadene har samfunnsmessig relevans og spørsmålene som stilles krever tverrfaglig samarbeid. Ingen av 

søknadene er helt ferdige, men begge vil kunne bli svært gode og støtteverdige søknader innen satsingens 

søknadsfrist 1. juni. Begge søknadene kvalifiserer til egenandel fra IMK. 

Søknadene har samlet en foreløpig samlet egenandel på ca 1,5 mill. kr/år. Dette beløpet vil kunne endres noe, 

blant annet gjennom utvikling av prosjektet og justeringer i finansiering fra andre deltakerfakulteter/-

institutter. Samlet sett vil imidlertid IMKs egenandeler kunne overstige det avsatte beløpet på 1 million pr år 

dersom begge søknader skulle få støtte. 

IMK har søkt råd hos HF om håndtering av dette. Det skal i denne søknadsrunden gis støtte til totalt tre 

forskergrupper på hele UiO. Sannsynligheten for at to av disse vil koordineres fra samme institutt er særdeles 

liten. Det er med andre ord lav risiko forbundet med å støtte to søknader. Dersom IMK legger inn forbehold i 

http://www.hf.uio.no/imk/om/organisasjon/styret/moter/2015/150317/15-15-egenandeler-framlegg.pdf
http://www.hf.uio.no/forskning/uio-norden/forskning/forskningsmidler-varen-2015/index.html
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en søknad om at vi bare vil støtte en av søknadene dersom den andre søknaden ikke får støtte vil dette svekke 

søknaden betydelig.  

Instituttledelsen mener at den lave risikoen tilsier at en ytterligere rangering ikke er nødvendig. Denne saken 

legges derfor kun fram som en orienteringssak for styret.  

Samlet vurdering: 

Begge søknadene kvalifiserer til egenandel og IMK vil støtte begge søknader med egenandel. 

I den videre utvikling av søknadene vil IMKs ledelse og administrasjon bistå søkerne med utvikling av 

søknadene. Dette vil inkludere både faglig og økonomisk kvalitetssikring. Et viktig hensyn vil være fordeling av 

egenandeler og arbeidsinnsats mellom IMK og andre deltakende institutter og fakulteter. I tillegg vil 

forpliktelser i form av frikjøp, nyansettelser, bruk av egen forskningstid, med mer vurderes og behandles som 

ved andre prosjektsøknader.  

 


