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HUMEVAL – oppfølgingsmidler til forskergruppene 

Saksopplysninger/sakssammendrag 
Som et ledd i oppfølgingen av HUMEVAL, den store evalueringen av norsk humaniora som ble avsluttet i 
juni 2017, har Norges forskningsråd satt av midler til de av forskergruppene som kom best ut av 
evalueringen. 
 
HFs forskergrupper kom svært godt av denne: i alt fikk 17 av 18 innsendte grupper fra fakultetet 4 eller 5 
poeng, som var høyeste score. På dette grunnlaget ble fakultetet på nyåret tildelt midler til å følge opp 
disse gruppene med egne øremerkede stimuleringsmidler, i alt 23.4 MNOK.  
 

Føringer fra NFR 
Midlene kan fordeles over maksimum fire år, og er øremerket tiltak som kan fremme utvikling og 
konsolidering av nasjonale og internasjonale nettverk, herunder gjesteforskerstipender, utenlandsstipend, 
støtte til å arrangere workshops/møter og deltakelse på internasjonale konferanser for gruppens 
medlemmer. I tillegg får de utvalgte gruppene opp til 150 000 i såkalt prosjektetableringsstøtte, midler til 
ferdigstilling av søknader til internasjonale konkurransearenaer inkl. EU/ERC og SFF. 
 

HFs håndtering 
Fakultetsledelsen valgte å dele midlene likt mellom de 17 gruppene og ga alle en frist for i samråd med 
instituttene å lage et budsjett for fordeling av i alt 1,67 MNOK på relevante tiltak i tråd med føringene fra 
NFR. Gruppene ble i fakultetets bestilling bedt om å benytte anledningen til å gjennomføre interne 
diskusjoner om fem nøkkelspørsmål:  

 
1. Hva er gruppens strategiske hovedmål nå?  
2. Hvordan kan gruppens profil spisses? 
3. Hvordan kan midlene benyttes best mulig? 
4. Hvem skal pengene brukes på?  
5. Er det aktuelle samarbeidspartnere utenfor UiO som gruppen kan knytte et nettverk med? 
 
Innen fristen sendte gruppene inn 17 delprosjektbudsjetter godkjent av sine respektive instituttledere, 
etter grundige diskusjoner om veien videre.  De ble alle kvalitetssikret av prosjektøkonomigruppen før 
innsending til NFR.  
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Etter de innsendte budsjettene å dømme har alle gruppene med dette fått et skreddersydd 
oppfølgingsbudsjett for de neste fire årene. For de av miljøene våre som i følge evalueringen allerede ligger 
i verdenstoppen gir midlene mulighet til ytterligere å konsolidere sin posisjon internasjonalt, på en måte 
som er aktivt rettet inn mot internasjonale finansieringskilder. For de øvrige gir midlene med dette 
opplegget anledning til å hente ut noe av det potensialet som er identifisert av HUMEVALs paneler. 
 

Mer om evalueringen og oppfølgingen her: 

https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering_av_humanistisk_forskning_i_Norge/12540113998
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