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Faglige prioriteringer III – midler til forsknings- og utdanningssatsinger 2019-23 

Sakssammendrag 

De faglige prioriteringene som ble vedtatt i 2013 har fått tildelt midler t.o.m. 2018. Fakultetsstyret skal 

vedta nye faglige prioriteringer innen utgangen av 2017, og tildelingene får budsjettmessig virkning f.o.m. 

januar 2019.  

 

Fakultetsstyret vedtok i mars 2017 å gjennomføre faglige prioriteringer ved å utlyse midler til forsknings- og 

utdanningssatsinger. Utdannings- og forskningsaktivitet skal sees under ett og inkluderes i denne tredje 

prioriteringsprosessen. Det skal legges vekt på potensial for utvikling, både for forskning og for utdanning.  

 

Det kom inn 19 søknader til fristen i juni. Fakultetsstyret vedtok i møte 22. september å invitere 11 av disse 

søknadene videre til runde 2, med frist 1. november. I møtet i oktober vedtok fakultetsstyret en samlet 

budsjettramme for forsknings- og utdanningssatsingene på 100 millioner kroner for femårsperioden 2019-

23.  

 

Fakultetsstyret skal 15. desember vedta hvilke søknader som skal støttes. Med et tak på 20 mill. per satsing, 

kan fakultetsstyret innvilge 5 søknader om midler til forsknings- og utdanningssatsinger.   

Bakgrunn 

Fakultetet har i senere tid gjennomført to relativt omfattende prosesser med egne faglige 

prioriteringer. En i 2007-2009 (I) og en i 2013 (II). Disse prioriteringsprosessene 

har vært initiert av Universitetsstyret for å realisere ambisjonen i UiOs strategiske plan UiO:2020 

om å tydeliggjøre UiO som et sterkt internasjonalt forskningsuniversitet. Sterke miljøer, kvalitet og 

internasjonal profil, skal prioriteres i hele organisasjonen. 

 

Prosessen frem mot denne tredje runden med faglige prioriteringer ved HF startet høsten 2016. Først ble 

faglige prioriteringer diskutert i stor bredde på et seminar med instituttenes ledergrupper den 5. 

september. Så ble saken behandlet i fakultetsstyret 28. oktober 2016. Styret diskuterte i dette møtet hva 

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/vedlegg/161028fs-diskusjonssak-28.-oktober-2016.pdf
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formålet med faglige prioriteringer skulle være og hvilke særlige utfordringer fakultetet stod overfor. I 

tillegg ble faglige prioriteringer diskutert på et styreseminar 24. november 2016.  

 

Diskusjonene om en ny prosess resulterte ikke i en klar bestilling på hvordan den tredje runden med faglige 

prioriteringer skulle gjennomføres, men det ble gitt tydelige uttrykk for et ønske om en annen type prosess 

enn tidligere. Både instituttenes ledergrupper og fakultetsstyret gikk inn for at utdannings- og 

forskningsaktivitet skulle sees under ett og inngå i de faglige prioriteringene. Det var bred enighet om at 

prosessen ikke skulle være tilbakeskuende, men isteden legge avgjørende vekt på potensial for utvikling.  

Det ble videre konkludert med at en ny prosess med faglige prioriteringer skulle ha et tydelig mål og at 

dette målet skulle være at prioriteringene skal bidra til å løse de store utfordringene fakultetet har innenfor 

områdene utdanningskvalitet, ekstern forskningsfinansiering og tverrfaglig samarbeid.  

 

Som et svar på dette presenterte dekanen i fakultetsstyremøtet 3. mars 2017 et forslag til kunngjøring av 

midler til forsknings- og utdanningssatsinger. Det ble vedtatt en utlysning der instituttene ved HF kunne 

søke om midler til forsknings- og utdanningssatsinger, med et mål om å skape nye samarbeidsformer, være 

faglig nyskapende og utvikle utdanningstilbudet. Det ble videre besluttet å gjennomføre utvelgelsen av 

satsinger i to runder. Se kunngjøringen, vedlegg 1. 

 

Til søknadsfristen i juni 2017 kom det inn 19 søknader. Alle søknadene holdt meget høy kvalitet og tegnet 

samlet sett et interessant bilde av et fakultet med sterke, nytenkende og kreative fagmiljøer. 

Fakultetsstyret vedtok i møtet 22. september 2017 å invitere 11 av disse søknadene videre til søknadsrunde 

2. 

 

I fakultetsstyremøtet 27.10.2017 vedtok styret en avsetning på samlet 100 millioner kroner over 5 år til 

faglige prioriteringer.   

 

Søknadsfrist i runde 2 var 1. november. Instituttene skulle i denne runden levere søknader på inntil ti sider, 

med noen flere krav til søknaden enn i første søknadsrunde. Se søknadene i vedlegg 2. Søknadene er 

vurdert av et eksternt panel, som på bakgrunn av styrets vedtak om budsjettrammen er bedt om å innstille 

fem søknader for tildeling av midler.  

Vurderingskriterier 

Det overordnede målet for faglige prioriteringer III er at de skal bidra til å løse de store utfordringene 

fakultetet har:  

 

 Utdanningskvalitet – gjennomføring og rekruttering 

 Ekstern forskningsfinansiering  

 Tverrfaglig samarbeid 

 

Instituttene ble invitert til å søke om finansiering av satsinger knyttet til miljøer med høy kvalitet og med 

potensial for utvikling. Det ble forventet at satsingene skulle være faglig nyskapende og bidra til etablering 

av nytt samarbeid og nye samarbeidsformer. 

 

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/fs-vedtakssak-3.-mars-2017.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/170922-v2-faglige-prioriteringer.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/171027-fremlegg-fgpriiii.pdf
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Kunngjøringen var åpen for satsinger med ulike mål, og med ulik innretning og størrelse. Følgende 

vurderingskriterier har vært en del av den samlede søknadsbehandlingen, både i runde 1 og 2: 

 

 Graden av tverrfaglig samarbeid og at samarbeidet tilfører en merverdi 

 At forskningskomponenten i satsingen er genuint nyskapende 

 Satsingens forventede samfunnsmessige impact og potensial for å bidra til å løse store 

samfunnsutfordringer 

 Potensialet for at utdanningskomponenten vil forbedre fakultetets utdanningstilbud, hvordan 

satsingen tilfører utdanningstilbudet noe nytt og hvor mange studenter som får en gevinst av 

satsingen 

 Satsingens potensial for å kunne hente inn ekstern finansiering (f.eks. tematiske utlysninger under 

EUs rammeprogram, Senter for fremragende utdanning, Senter for fremragende forskning, HERA 

og bidrags- og oppdragsforskning). 

 Satsingens potensial for utvikling av varig samarbeid og for overføringsverdi til andre deler av 

virksomheten 

 Deltakende miljøers undervisningskvalitet, publisering og eksternfinansiering. 

 

Panelets søknadsvurderinger og innstilling 

Søknadene er i runde 2 vurdert av et eksternt panel. Panelet har bestått av  

 

 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 (Høgskolen i Oslo og Akershus).  

 

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

kompetanse. Deres mandat har vært å vurdere det strategiske potensialet til søknadene og hvilken grad de 

svarer på kunngjøringen, på grunnlag av panelets erfaring med strategiarbeid og utvikling av fremragende 

miljøer, samt deres internasjonale perspektiver. 

 

Panelet har vurdert alle de 11 søknadene opp mot kriteriene i utlysningen og de overordnede målene for 

faglige prioriteringer. Panelet ble bedt om å innstille de fem søknadene de mener best svarer på kriteriene 

og som har har størst potensiale til å bidra til å løse de store utfordringene.  

 

Panelet har i et møte i Oslo 24. november 2017 kommet frem til en felles beslutning om hvilke søknader de 

vil anbefale at tildeles midler som forsknings- og utdanningssatsinger 2019-23. Panelet har levert en 

innstilling med skriftlige vurderinger av alle søknadene.  

 

Det er dekanens oppfatning at panelet har gjort en svært grundig jobb med å vurdere de enkelte 

søknadene og med utvelgelsen av søknadene som innstilles.  De fem satsingene representerer samlet sett 
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en stor bredde, mange institutter er involvert, med både prosjekter der forskningskomponenten veier 

tyngst og prosjekter der utdanningskomponenten er mest sentral, og prosjekter med ulik grad av eksellens-

bredde-orientering.  

 

Dekanen slutter seg til panelets innstilling og foreslår for fakultetsstyret å innvilge de fem søknadene 

panelet har valgt ut. 

Fakultetsstyrets behandling 

Fakultetsstyrets endelige behandling av forsknings- og utdanningssatsinger ble diskutert allerede i 

fakultetsstyrets møte 27.10.2017.  Bakgrunnen for dette er at de tre medlemmene av fakultetsstyret for 

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

vurdert av det eksterne panelet i søknadsrunde to.  

 

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.  

 

Fakultetsstyret vedtok følgende behandlingsprosedyre for vedtakssaken 15. desember:  

 

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 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. 

Budsjettmessige virkninger 

Det er lagt opp til at satsingene kan ha noe ulik størrelse og det kan søkes om inntil 20 mill. i finansiering 

per satsing over en periode på fem år med oppstart i januar 2019.  

 

Det kan søkes om midler til f.eks. faste stillinger, rekrutteringsstillinger, professor II, infrastruktur, 

arrangementer, workshops, andre forsknings- eller utdanningstiltak og administrativ støtte.  

 

Instituttene må overta det økonomiske ansvaret ved innfasing av prosjektet og videreføring av faste 

stillinger etter femårsperioden med finansiering fra fakultetet. 

 

Det er sendt inn enkle budsjetter for alle satsingene. Det vil tidlig i 2018 bli kalt inn til drøftingsmøter med 

instituttene og prosjektlederne for de 5 satsingene som innvilges støtte. Det vil kunne komme endringer i 

de endelige budsjettene.  

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/171027-v5-fagprioiii-behandling.pdf
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Veien videre 

Det er viktig at instituttene starter arbeidet med satsingene tidlig i 2018, særlig med tanke på å sikre 

tilsettinger f.o.m. 1.1.2019. Andre aktiviteter, som f.eks. benchmarking og ikke minst utdanningsaktiviteter, 

vil også kreve langsiktig planlegging.  

 

Fakultetsledelsen vil kalle inn til møter for alle satsingene tidlig i 2018. I disse møtene vil planene for 

satsingene generelt, og budsjettene spesielt, bli diskutert. Fakultetsledelsen vil komme tilbake til 

Fakultetsstyret med orientering om de endelige budsjettene.  

 

Satsingene vil bli fulgt opp gjennom regelmessige møter mellom instituttene som prosjekteiere, 

prosjektledere og fakultetsledelsen.  

 

Vedtaksforslag 

Fakultetsstyret slutter seg til panelets innstilling om tildeling av midler til følgende fem forsknings- og 

utdanningssatsinger 2019-23: 

 Literature, Cognition and Emotions 

 Philosophy in Science 

 Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) 

 Screen Cultures 

 The Heritage Experience Initiative 
 

Dekanen gis fullmakt til å forhandle frem de endelige budsjettene for hver av de fem satsingene, innenfor 

rammen av inntil 20 mill. pr. satsing. 

 

Vedlegg: 

1: Kunngjøring av midler til forsknings- og utdanningssatsinger 

2: Søknader, runde 2 

3: Panelets innstilling, med vurdering av søknadene  

Oversikt over tidligere behandlinger i FS: 

- Diskusjonssak FS 28.10.2016: 

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/vedlegg/161028fs-diskusjonssak-28.-

oktober-2016.pdf  

- Vedtakssak FS 03.03.2017: http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/fs-

vedtakssak-3.-mars-2017.pdf  

- Vedtakssak FS 22.09.2017: 

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/170922-v2-faglige-

prioriteringer.pdf  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/hf/beslutninger/faglige-prioriteringer-III/
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/vedlegg/161028fs-diskusjonssak-28.-oktober-2016.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2016/vedlegg/161028fs-diskusjonssak-28.-oktober-2016.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/fs-vedtakssak-3.-mars-2017.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/fs-vedtakssak-3.-mars-2017.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/170922-v2-faglige-prioriteringer.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/170922-v2-faglige-prioriteringer.pdf
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- Vedtakssak FS 27.10.2017: 

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/171027-v5-fagprioiii-

behandling.pdf  

http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/171027-v5-fagprioiii-behandling.pdf
http://www.hf.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/vedlegg/171027-v5-fagprioiii-behandling.pdf

