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Faglige prioriteringer III – midler til forsknings- og utdanningssatsinger: 

Forberedelser til fakultetsstyrets behandling i desember 

Sakssammendrag 
Fakultetsstyret vedtok i mars 2017 å gjennomføre de faglige prioriteringene ved å utlyse midler til 

forsknings- og utdanningssatsinger. Det kom inn 19 søknader til fristen 23. juni. Fakultetsstyret 

vedtok i møte 22. september å invitere 11 søknader videre til søknadsrunde 2, med frist 1. november. 

15. desember skal fakultetsstyret vedta tildeling av midler til forsknings- og utdanningssatsinger.  

 

Vi ønsker at fakultetsstyret nå diskuterer hvordan denne saken skal behandles i desember, slik at 

styrets rolle blir ivaretatt på en god måte.  

Behandling frem til desembermøtet 
Fakultetsstyret vedtar de økonomiske rammene for faglige prioriteringer III i fakultetsstyremøtet 

27.10.17.  

 

Før styret skal behandle søknadene vurderes disse av et eksternt panel.  Panelets medlemmer er:  

 Julie Sommerlund (prodekan for omverdensrelasjoner ved Det humanistiske fakultet, 

Universitetet i København),  

 Bengt Novén (dekan ved Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet),  

 Peter Maassen (professor, Det utdanningsvitenskapelige fakultet) og  

 Arvid Hallén (spesialrådgiver i Norges forskningsråd).  

 

Dette er ikke et panel der medlemmene representerer ulike fag, og panelet er ikke satt sammen for å 

vurdere søknadenes faglige kvalitet. Dette ble kvalitetssikret av instituttene og fakultetet i første runde 

av prosessen. Den vurderingen som skal skje før desembermøtet vil være i hvilken grad søknadene 

svarer på de kriteriene styret har vedtatt for prosessen Faglige prioriteringer III.   

Panelet er satt sammen av personer som til sammen har en bred vitenskapelig og strategisk 

kompetanse. Deres mandat er å vurdere det strategiske potensialet til søknadene og hvilken grad de 
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svarer på kunngjøringen, på grunnlag av panelets erfaring med strategiarbeid og utvikling av 

fremragende miljøer, samt deres internasjonale perspektiver.  

Styret har vedtatt følgende mål for prosessen:  

• Det legges bedre til rette for faglig fornyelse og samarbeid på tvers av faggrenser 
• Kvaliteten på fakultetets utdanningstilbud blir bedre, og flere studenter fullfører 

utdanningen de har begynt på 
• Vi henter inn mer ekstern finansiering særlig fra de internasjonale konkurransearenaene 
• Satsingene skal være faglig nyskapende og bidra til etablering av nytt samarbeid og nye 

samarbeidsformer.  
 

På bakgrunn av panelets vurdering og rangering, dekanatets strategiske vurderinger samt de 

økonomiske rammene som bestemmes av fakultetsstyret, legger dekanen til møtet i desember frem et 

forslag til hvilke søknader som skal innvilges.  

Hovedproblemstillinger 
Fakultetsstyret skal den 15. desember vedta hvilke søknader om å bli forsknings- og 

utdanningssatsinger som skal innvilges. De tre medlemmene av fakultetsstyret for gruppen faste 

vitenskapelige tilsatte er inhabile ift. hver sin søknad, dvs. tre av de 11 prosjektene som nå er sendt 

videre til det eksterne panelet. Dekanen vil gjerne diskutere med styret hvordan vi skal håndtere dette 

slik at vi sikrer legitimitet for prosessen og den endelige beslutningen. 

 

Styret er fakultetets øverste organ og en av de viktigste oppgavene er å vedta overordnede planer, 

prinsipper og prioriteringer for virksomheten, som årsplan, budsjett, strategisk plan og faglige 

prioriteringer. Styret er ikke satt sammen for å gå inn i konkrete faglige vurderinger av fakultetets vide 

fagportefølje, men må vurdere hvorvidt de ulike prosjektene oppfyller kriteriene som er lagt for 

prosessen og deres potensiale for å lykkes. 

 

Styret er iht. regelverket vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede, men 

dekanens vurdering er at vi bør tilstrebe at et nærmest mulig fulltallig styre er med på å fatte det 

endelige vedtaket i denne saken. 

 

Dette må vurderes opp mot spørsmål knyttet til habilitet. Både av hensyn til prosessens legitimitet og 

til det enkelte styremedlem, må vi unngå at styremedlemmer som er inhabile settes i en posisjon der 

de, selv teoretisk, kan påvirke det endelige resultatet for søknader der de selv eller noen nærstående 

er part. Dette setter en del føringer i hvordan denne saken kan diskuteres og vedtas av styret.  

 

Vi ber derfor fakultetsstyret om å diskutere hvilken avstemningsprosedyre som best sikrer at styret 

ivaretar sin rolle ved behandlingen i desember. Enten kan styrets rolle være å vurdere om de rangerte 

satsingene svarer på styrets bestilling, eller så kan styret vurdere de rangerte opp mot de som ikke 

rangeres. Ved sistnevnte alternativ vil færre styremedlemmer kunne delta i behandlingen.  

 

Alternativ 1 vil innebære at dekanatet legger frem et forslag for fakultetsstyret om hvilke søknader 

som skal innvilges på bakgrunn av panelets søknadsvurderinger og en strategisk vurdering, og det vil 

bare være disse søknadene som diskuteres i møtet. Styremedlemmer som er habile ift. de rangerte 
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søknadene vil kunne delta i behandlingen. Styret vil kunne ta stilling til om alle de rangerte skal 

innvilges, eller bare noen av disse, men det vil ikke kunne utvide utvalget.  

 

Ulempen med dette alternativet er at styret ikke kan velge å utvide utvalget av søknader de skal 

vurdere. Om styremedlem A er inhabil ift. søknad X kan ikke A delta i en diskusjon som konkluderer 

med at søknad X også må vurderes rangert, dette uavhengig av hva A stemmer eller argumenterer for.  

 

Alternativ 2 vil være at ingen av de faste vitenskapelige representantene deltar i behandlingen av 

denne saken. Fakultetsstyret står da fritt til å diskutere om de vil følge forslaget eller endre på dette. 

For å unngå muligheten for at flere søknader stemmes inn enn det de vedtatte økonomiske rammene 

tilsier må styret stemme over en (eller flere) rangeringer samlet, og ikke søknadene én for én.  

 

 

Vedtaksforslag: 
Fakultetsstyret slutter seg til prosedyren der styret kun behandler de søknader som er foreslått 

innvilget (alternativ 1). 

 


