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 Budsjettrammer for 2019 avventes men det må likevel diskuteres om og hvordan 
tilsvarende ordning/innretning av bruk av FOU-midler ved IMK skal videreføres:  

o Spørsmål: pro/contra?  
 

 På tidspunktet da utlysning av FOU-midler fant sted var det ikke kjent at NFR ville 
bevilge Humeval Xtra-midler (2018-2021) til alle forskningsgrupper ved HF (Polkom, 
CeRMI og Medieestetikk ved IMK inkludert) med totalt 1,3 mill NOK til hver enkelt 
gruppe til arbeid for videreutvikling av gruppene med tanke på både ekstern finansiering 
(NFR/EU) og publisering/nettverksbygging. 

o Humeval Xtra-midler omfatter følgende tiltak til bruk strategisk:   
 Gjesteforskerstipend 
 Utenlandsstipend for forskere i gruppa som er tidlig i karrieren 
 Workshops og strategiske arbeidsmøter UiO/Oslo 
 Deltakelse konferanser utland 
 Prosjektetableringsstøtte (utvikling EU/ERC-prosjekter/søknader) 

o IMKs forskningsmidler ble i 2017-utlysningen definert til å dekke «Finansiering av 
frikjøp og midler til reiser, konferansedeltakelse, publisering og vitenskapelig 
assistanse». «Minst halve søknadsbeløpet skal finansiere frikjøp av fast ansatte» 
(gjelder for både kategori 1, 2 og 3) 

o Spørsmål: Nå som disse overnevnte gruppene har Humeval-midler ut 2021, skal 
de også kunne få «tilleggsmidler» fra IMK?  

o Spørsmål: Skal ev. FOU-midler tilgjengelig ved IMK (når budsjettramme er kjent) 
heller innvilges til de to nyopprettede gruppene (BUM og PET), eventuelt nye 
forskningsgrupper som søker midler, og som ikke er tildelt Humeval Xtra-midler?  

 

 2018-utlysningen (vedlagt) var ambisiøs med en eksplisitt målsetning om at gruppene 
hadde ambisjoner om SFF. Det må diskuteres (2 år før frist, høst 2020) hvordan dette 
skal operasjonaliseres til en strategisk/bærekraftig satsning der hovedtema er at «Alle 
gruppene kan ikke søke på hver sin SFF».  

o Spørsmål: Hvordan får IMK til et godt samarbeid på tvers av gruppene slik at IMK 
kan utvikle og sende én best mulig kvalifiserende SFF-søknad?  
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