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Handlingsplan for FoU-arbeidet ved Høgskolen i Lillehammer
2016 – 2019

Innledning
Dette dokumentet er en handlingsplan for å styrke FoU-virksomheten ved HiL. Den har blitt
utarbeidet delvis på bakgrunn av forventninger fra Kunnskapsdepartementet om å utvikle en
forskningsstrategi for HiL, og delvis fordi det i noen tid har vært arbeidet med å lage en
forskingsmelding for høyskolen basert på et bredere informasjonsgrunnlag enn de nøkkeltallene som
presenteres i de årlige rapportene for høyskolens FoU- aktivitet. Dette arbeidet har resultert i
rapporten Forskningen ved HiL: Mulige påvirkninger (Kleiven 2016). Den inneholder en undersøkelse
av de fagansattes publisering på individnivå i perioden 2005-2014, samt data om undervisningsmengde på seksjons- og avdelingsnivå. Rapportens resultater utgjør grunnlagsmaterialet til denne
teksten, og de viktigste funnene vil bli omtalt nedenfor.
Som tittelen antyder, tar ikke dette dokumentet mål av seg til å være en detaljert forskningsmelding
som redegjør for alle sider ved høgskolens FoU-arbeid – blant annet blir hverken kunstnerisk
utviklingsarbeid eller ph.d.-områdene diskutert.1 Intensjonen er å presentere en kortfattet
handlingsplan som inneholder tiltak som kan bidra til å stimulere FoU-arbeidet ved HiL på relativt
kort sikt sett i relasjon til de forventninger som i dag stilles til UH-sektoren2 generelt og til HiL
spesielt. Flere av tiltakene har vært presentert før. De kan med fordel gjentas fordi de er viktige, og
fordi de ikke har vært implementert i ønskelig grad. Samtidig vil handlingsplanen følge opp noen av
tiltakene med ressurser for å gjøre iverksettelsen lettere.
Handlingsplanen preges videre av at HiL er inne i en fusjonsprosess med Høgskolen i Hedmark.
Tidspunktet er neppe riktig hverken for å sette i gang større, gjennomgripende endringer eller å
diskutere forskningsincentivene på detaljnivå. Interessen er rettet mot tiltak som er viktig å
gjennomføre tilnærmet uavhengig av fusjonsprosessen, selv om det må forventes at det som
presenteres her også vil bli påvirket av en sammenslåing. Samtidig indikerer situasjonsbeskrivelsen
som følger i neste avsnitt, at det er nødvendig å rette oppmerksomheten mot FoU-arbeidet på HiL
relativt raskt.
Handlingsplanen består av ti punkter. Under hvert punkt finnes en boks hvor tiltakene presenteres
etterfulgt av supplerende informasjon. Punkt en og to i handlingsplanen fokuserer på grunnleggende
prinsipper for tildeling av forskningstiden. Punkt tre omfatter tiltak rettet mot en tettere oppfølging
av den enkeltes FoU-tid, mens punkt fire og fem handler om å stimulere forskningen gjennom
kollegialt samarbeid som mentorvirksomhet og FoU-grupper. Deretter diskuteres tiltak på et mer
overordnet organisasjonsnivå: punkt seks tar opp forskningsledelse, punkt sju og åtte diskuterer på
et relativt generelt plan HiLs incentivordninger for forskning og Forskningsutvalgets rolle, mens
punktene ni og ti dreier seg om nettbaserte forskningsressurser og tiltak på et mer personalpolitisk
nivå. Til slutt i dokumentet presenteres en liste over tiltakene, samt veiledende skjema knyttet til
noen av forslagene.
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Denne utelatelsen er delvis begrunnet av at kunstnerisk utviklingsarbeid ligger utenfor dagens
tellekantsystem, og at ph.d.-områdene i behandles primært som et utdanningstilbud. Stipendiatene er
imidlertid medregnet som en del av de faglige ansatte
2
Se Stortingsmelding nr. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forsknings og høyere utdanning 2015-2024
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Situasjonsbeskrivelse
I 2015 lå HiL noe over gjennomsnittet for de statlige høgskolene når det gjelder produksjon av
publiseringspoeng per ansatt i UFF-stilling.3 Gjennomsnittet lå i fjor på 0,52, mens HiL oppnådde 0,56
poeng. Tatt i betraktning at HiL er den mest produktive av statlige høgskolene når det gjelder
forholdet mellom antall ansatte og antallet studiepoeng, er dette et akseptabelt resultat.4 Samtidig
burde HiLs høye andel ansatte med førsteamanuenser og professorer – 56% av den samlete
vitenskapelige staben – bety at det er mulig å strekke seg lenger.5
Ser man nærmere på den interne utviklingen ved høgskolen, framtrer dessverre en negativ tendens.
Siden toppåret 2011 har HiL hatt en markant nedgang i forskningsproduksjonen med en utflating i
2015. Målt i antall publiseringspoeng per UFF-ansatt har gjennomsnittet gått ned fra 0,83 i 2011 til
0,56 i 2014 og 2015.6 Kleiven-rapportens gjennomgang av de enkelte fagansattes
publiseringsaktivitet i årene 2005-2014, viser videre at flertallet (70-80%) hvert år står uten poeng i
tellekantsystemet. Den samme situasjonen gjelder for formidling. Betraktet i et treårs-perspektiv har
i gjennomsnitt 40% ingen publiseringspoeng. Rapporten understreker imidlertid at dette systemet
kun fanger opp deler av forsknings- og utviklingsarbeidet ved HiL, og at en samlet vurdering av de
ansattes innsats må inkludere andre aktiviteter. Samtidig blir det poengtert at det er nødvendig for
HiL å prioritere i tråd med tellekantsystemet fordi dette er verktøyet Kunnskapsdepartementet
bruker når de vurderer og gir bevilgninger til HiLs FoU-arbeid.
I Kunnskapsdepartementets tilbakemelding til HiL etter etatsstyringsmøtet 18. mai 2016 oppfordres
HiL til å arbeide systematisk med å styrke publiseringsaktiviteten, og det understrekes at en
«..målsetting for 2016 på 0,5 publiseringspoeng per faglig ansatt er for lite ambisiøst. Kompetansen
til de tilsatte tilsier høyere ambisjoner, det samme gjør den langsiktige ambisjonene om
akkreditering som universitet».
Foruten økningen i antall publiseringspoeng forventer Kunnskapsdepartementet at HiL fokuserer mer
på innhenting av eksterne midler. Siden 2012, da HiL mottok 17 millioner, har beløpene sunket
jevnlig til 3,5 millioner i 2015. Dette har skjedd uten en større nedgang i antallet sendte søknader.7
Kunnskapsdepartementet forventer også at HiL oppretter insentiver som stimulerer til mer
forskningssamarbeid og nasjonal og internasjonal sampublisering, noe som honoreres av de siste
endringene i tellekantsystemet. I de tre foregående årene hadde HiL i gjennomsnitt 30 publikasjoner
med nasjonalt samforfatterskap og 20 publikasjoner med internasjonalt samforfatterskap med
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UFF-stillinger defineres som: amanuensis, dosent (inkl. høgskole- og undervisningsdosent), forsker (i alle
forskerstillingskodene), førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor,
professor II, stipendiat, universitetslektor.
4
HiL produserte i 2015 926,71 studiepoeng per UFF-ansatt. Gjennomsnittet for de statlige høgskolene lå på
458,54
http://dbh.nsd.uib.no/styringsdata/virksomhetsmaal_2013.action?undermeny=virksomhetsmaal_2013&Valgti
nstDetail=0263&valgtArstall=2015
5
Database for statistikk om høgre utdanning og Forskning og utviklingsarbeid 2015, HiLs informasjonsserie nr.
43/2016
6
NSD Database for statistikk i høgre utdanning
http://dbh.nsd.uib.no/nokkeltall/nokkeltall_htmlrapport.action?undermeny=nokkeltall_inst&ValgtinstDetail=0
263&valgtArstall=2015. Besøkt 17.08.2016
7
I 2012 ble 19 søknader sendt, i 2015 var tallet 16
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begrenset variasjon mellom de tre årene. Det forutsettes også at HiL opprettholder arbeidet med å
øke andelen kvinnelige professorer som i dag ligger 12%, godt under sektorens gjennomsnitt på 33%.
Denne situasjonen krever at HiL må gjøre en snarlig innsats for å stimulere til økt aktivitet på de
nevnte FoU-områdene. Mer konkret betyr dette at de viktigste målene for denne 3-årige
handlingsplanen er å tilrettelegge





for at samtlige UFF-ansatte ved HiL får tatt sin tildelte forskningstiden i aktiv bruk for derved å
øke det gjennomsnittlige antall publikasjonspoeng per UFF-ansatt fra 0,5 til 0,6
for at HiL får økt sine eksterne inntekter med særlig fokus på midler fra Norges forskningsråd og
EU8
for at den nasjonale og internasjonale sampublisering ved HiL økes med 20% i forhold til snittet i
de foregående tre årene
for at prosentandelen kvinnelig professorer økes fra 12% til 25%

Samtidig vil denne handlingsplanen presentere tiltak som kan bidra til å realisere HiLs visjon for
forskning. Den handler om å etablere en forskningskultur preget av høy kvalitet, etisk refleksjon og
regional/nasjonal/internasjonal samfunnsrelevans på kortere eller lengre sikt. Det er også viktig for
HiL å opprettholde et tydelig samspill mellom forskningen og utdanningstilbudet, samt ivareta den
frie og uavhengige forskningen.

1. Arbeidstidsordningen
Sett i relasjon til de strenge krav som i dag stilles til UH-sektoren om å øke andelen ekstern
finansiering, i tillegg til den sterke styringen og målingen av publiseringsaktiviteten, er det forståelig
at mange opplever at den frie forskningen befinner seg under press. Ved HiL ønsker man å balansere
dette påtrykket ved at den nåværende ordningen med at tidsressursene til FoU-arbeid følger
stillingskategori, opprettholdes.
I høgskolestyremøtet 5. oktober 2010 ble den retningsgivende prosentandelen for fordelingen av
arbeidstiden mellom forskning, undervisning og administrasjon vedtatt til å være:

For tilsatte i kombinerte stillinger:
ca. 50 % undervisning ca. 45 % forskning og faglig utviklingsarbeid
ca. 5 % administrasjon/andre oppgaver
For tilsatte i undervisningsstillinger:
ca. 70 % undervisning ca. 25 % faglig utviklingsarbeid
ca. 5 % administrasjon/andre oppgaver
Dersom oppgavene i en periode er skjevt fordelt, skal dette normalt reguleres for den enkelte
ansatte over en periode på 3-4 år.
Denne veiledende arbeidstidsfordelingen skaper et rom for den egeninitierte forskningen enten det
dreier seg om enkeltforskere eller forskningsgrupper. Dette rommet er viktig å bevare for å styrke
forskernes motivasjon og muligheter til å drive nyskaping og fremme de alternative perspektivene.
En visjon om universitetsstatus samt stadig økende krav til publisering, internasjonalisering og

8

På dette feltet må man forvente stor svingninger fra år til år. Dette gjør det vanskelige å stipulere et konkret
beløp.
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akkvisisjon gjør det også lite hensiktsmessig å vurdere ordninger som nedskalerer forskningstiden.
Den etablerte ordningen som nå i hovedsak praktiseres av de gamle universitetene, kan også
betraktes som et konkurransefortrinn for HiL når det gjelder å rekruttere de beste og mest ambisiøse
forskerne.
For å få avsatt tid til forskning kreves imidlertid at de enkelte ansatte kan dokumentere aktiv bruk av
forskningstiden. I følge styrevedtaket fra oktober 2010 har de UFF-ansatte9 kun rett på minimum
15% til faglig utviklingsarbeid og minimum 5% til administrasjon, og at den forskningstiden de UFFansatte har fått bevilget ved ansettelse vil bli redusert, hvis resultatene ikke står i forhold til
tidsbruken. Dersom det kan dokumenteres at lav FoU-produksjon skyldes for stor
undervisningsmengde over tid, skal dette drøftes i medarbeidersamtalen og bli tatt hensyn til når
tildelingen av FoU-tid diskuteres.

2. Hva kreves for å få beholde den tildelte forskningstiden?





Kriteriene for FoU-arbeidet ved HiL som skisseres nedenfor skal implementeres f.o.m
1.1.2017.
Dersom kravene ikke innfris over en 3-års periode skal vedkommende kalles inn til en
samtale med dekan, studieleder, eventuelt en fagforeningsrepresentant om avkortning
av FoU-tiden. Når denne ordningen implementeres 1.1.2017, skal FoU-aktivitetene fra
de tre foregående årene legges til grunn.
Inndratt FoU-tid skal normalt benyttes til å styrke avdelingenes strategiske arbeid
innen forskning og utviklingsarbeid, med særlig fokus på forskningsetikk og
forskningskvalitet samt produksjon av flere publiseringspoeng, akkvisisjon og bygging
av nasjonale og internasjonale nettverk.

På HiL er det dekanene som har ansvaret for fordelingen av arbeidstiden, eventuelt den personen
som dekanene har delegert ansvaret til. For å forhindre store forskjeller mellom avdelingene er det
viktig at det finnes klare kriterier for hva som utgjør en tilfredsstillende forskningsaktivitet. Like viktig
er det at de UFF-ansatte kjenner til hvilke krav som stilles til deres bruk av forskningstiden.
Avdelingene ved dekan oppfordres dessuten til å utarbeide egne spesifikke måltall når det gjelder
publiseringspoeng og akkvisjonsmidler siden denne handlingsplanens måltall kun angis på
institusjonsnivå.
Rapporten Kriterier for FoU-arbeid ved Høgskolen i Lillehammer (Guldvik 2010) inneholder lister over
forventningene som stilles til de enkelte stillingskategoriene. Disse er til dels omfattende, og
innebærer ikke at alle ansatte med FoU-tid innfrir alle kravene til enhver tid. Dette gjelder spesielt
nyansatte som potensielt vil trenge en omstillingsperiode på et par år før de kan innfri
minimumskriteriene. De kravene som stilles må også i noen grad tilpasses den enkeltes særlig
kompetanse, interesser og faglige styrker. Det er derfor nødvendig at dekanene utviser skjønn når

9

UFF-stillinger defineres som: amanuensis, dosent (inkl. høgskole- og undervisningsdosent), forsker (i alle
forskerstillingskodene), førsteamanuensis, førstelektor, høgskolelektor, høgskolelærer, postdoktor, professor, professor II,
stipendiat, universitetslektor.
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kriteriene anvendes, og at man unngår en situasjon hvor de FoU-ansatte føler seg presset til å innfri
samtlige punkter i det samme tidsrommet.
Inndragelse av forskningstid er selvsagt ikke er virkemiddel som er egnet for å øke produksjonen av
publiseringspoeng. Det er derfor viktig at avdelingene benytter denne ressursen til å styrke det
strategiske arbeidet med FoU-virksomheten når det gjelder forskningsetikk og forskningskvalitet,
samt produksjon av publiseringspoeng, utarbeiding av prosjektsøknader til NFR og EU og bygging av
nasjonale og internasjonale nettverk
Nedenfor følger listen over gjeldende kriterier. De følger Guldviksutvalgets retningslinjer med noen
få endringer spesielt rettet mot internasjonalisering inkludert internasjonal sampublisering. Når det
gjelder førstestillingene er det dessuten lagt inn minimumskrav når det gjelder gjennomsnittlige
publiseringspoeng. Dersom minimumskravene, som skisseres under hver liste, ikke innfris i løpet av
en treårs periode, skal reduksjon av forskningstiden foretas etter en samtale mellom dekan,
studieleder og den ansatte og om sistnevnte ønsker det - en person fra vedkommendes fagforening.

Professorer og 1. amanuenser med 45% avtalt FoU-tid










poenggivende publisering målt over en 3-årsperiode med innslag av publikasjoner på nivå 2
(over en 5-års periode er målet å publisere i snitt 1 publiseringspoeng per år)
populærvitenskapelig formidling i form av kronikk, fagartikler, foredrag etc.
initiativ til og/eller deltakelse i akkvisisjonsarbeid (spesielt NRF- og EU-finansierte prosjekter)
mentorvirksomhet
senterledelse, forskningsgruppeledelse, o.l.
internasjonalt samarbeid, inklusive sampublisering med internasjonale forskere
deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser
forskningsopphold i utlandet
sampublisering med studenter

For professorene er det minimumskrav at de hvert år kan dokumentere aktivitet på fire av punktene
med særlig prioritering av produksjon av publiseringspoeng. For 1. amanuensene er
minimumskravet dokumentert aktivitet på tre av punktene, med den samme prioritering av
publikasjonspoeng.
Dosent og 1. lektor med 25% avtalt FoU-tid










poenggivende publisering over en 3-års periode (over en 5-års periode er målet å publisere
0,5 publiseringspoeng per år).
populærvitenskapelig publikasjon i fagtidsskrift/bransjetidsskrift eller kronikk basert på FoUarbeid rettet mot yrkesfeltet
redaktør av/bidrag til lærebok
sampublisering med kolleger nasjonalt og internasjonalt
dokumentasjon av utviklingsarbeid innenfor undervisning eller annen pedagogisk
virksomhet
mentorvirksomhet
internasjonalt samarbeid knyttet til undervisning eller faglig utviklingsarbeid
ledelse av FoU-grupper
sampublisering med studenter

Dosenter har et særlig ansvar for benytte noe av sin FoU-tid til aktiviteter som gir
fellesskapsgevinster.
6

For dosentene er dokumentert aktivitet hvert år innenfor tre av punktene minimumskravet. For
førstelektorer er det tilstrekkelig å dokumentere arbeid på to av områdene for å oppfylle
minimumskravene. Det er ønskelige at aktivitetene over tid sprer seg over flere av punktene.
Høgskolelektorer og høgskolelærere med 25% avtalt FoU-tid




publikasjon i fagtidsskrift basert på FoU-arbeid retta mot yrkesfeltet
sampublisering med kollegaer nasjonalt og internasjonalt
dokumentasjon av utvikling av pedagogiske virkemidler knyttet til praksisorientert
undervisning eller prosjektarbeid
populærvitenskapelig formidling i form av kronikk, fagartikler, foredrag etc.
dokumentasjon av arbeid som fører til kompetanseopprykk
dokumentasjon frå hospitering i praksisfeltet
deltakelse i utviklingsarbeid innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet
nasjonalt og internasjonalt
aktiv deltakelse i FoU-grupper innenfor de rammene tidsressursen gir anledning til







For denne gruppen ansatte er minimumskravet to av de sju punktene. Det er ønskelige at
aktivitetene over tid sprer seg over flere av punktene med særlig vektlegging av å aktiv deltakelse i
FoU-grupper.

3. Arbeidsplaner og medarbeidersamtaler





Det skal avsettes sammenhengende tid til FoU-virksomhet på arbeidsplanene.
I forbindelse med årlige medarbeidersamtaler skal den enkelte UFF-ansatte levere en
kortfattet plan for hvordan FoU-tiden skal benyttes samt en rapport over hva som har
blitt gjort forrige år. Dekanene skal benytte egne skjema til dette formålet.
Dekanenes arbeidssituasjon skal vurderes i forhold til en eventuell styrking av
avdelingenes forskningsledelse.

Som tidligere nevnt har dekanene ansvaret for fordelingen av arbeidstiden. Dekanene, eller de
personene de delegerer arbeidet til, har også ansvaret for at det blir gjennomført årlige
medarbeidersamtaler. Dette skjer ofte i samarbeid med studieleder som i det daglige har den største
innsikten i de FU-ansattes arbeidssituasjon.
Blant fagansatte i UH-sektoren er det en alminnelig oppfatning at forskningstiden ofte blir spist opp
av undervisningsoppgaver og/eller administrative gjøremål som vanskelig lar seg utsette. Kleivenrapporten gir ikke noe entydig svar om dette er tilfelle på HiL på grunn av manglende data om den
enkeltes undervisningsomfang. Det påpekes imidlertid at de fagansattes undervisningoppgaver
preges av stor variasjon. Det er heller ikke nødvendigvis slik at de som underviser mye publiserer lite,
selv om rapporten antyder en slik sammenheng når det gjelder BA-utdanningene med store
studentkull. Den høye studiepoengproduksjonen per ansatt ved HiL sammenlignet ved resten av UHsektoren, gjør det likevel rimelig å anta at mange av høyskolens UFF-ansatte har
undervisningsforpliktelser som gjør det vanskelig å utnytte den tiden de har fått tildelt tid til FoUarbeid.
7

Planene for de UFF-ansattes undervisningstid lages som oftest i samarbeid med studieleder. Det er
viktig at sistnevnte over tid bidrar til jevn fordeling av undervisningsoppgavene, og at UFF-ansatte
kan få avsatt sammenhengende tid til å utføre FoU-arbeid i henhold til den stillingskategorien
vedkommende befinner seg i dersom de føler behov for det.10 Like viktig er det at avdelingene har
tilstrekkelig med ressurser slik at dette ikke går utover kvaliteten på undervisningen, og at de ansatte
forplikter seg til å ikke bruke den tildelte forskningstiden til andre oppgaver. Timeregnskapet bør i
tillegg forvaltes med et visst skjønn, med særlig oppmerksomhet rettet mot den tiden som går med
til å utvikle nye emner og andre større endringer av undervisningsoppgavene.
I styrevedtaket fra 2010 og innstillingen fra Guldvik-utvalget fra samme år understrekes det at de
fagansatte skal planlegge FoU-arbeidet:
Bruk av FoU-tid, så vel som undervisnings- og administrasjonstid, skal innarbeides i årlige
arbeidsplaner. Det skal settes opp en individuell skriftlig arbeidsplan for den enkelte ansatte som
viser hvilke FoU-oppgaver vedkommende skal utføre i løpet av studieåret. På samme måte skal
det årlig rapporteres hva som er dokumentert og publisert i løpet av siste år. I
medarbeidersamtaler skal det med andre ord foreligge en arbeidsplan for kommende år og en
rapport fra siste år, noe som danner grunnlag for en vurdering av hvorvidt FoU-arbeidet er av et
rimelig omfang. Dekan/nærmeste leder har ansvaret for at arbeidsplaner, inkludert FoU-plan, blir
utarbeidet (Guldvik 2010: 7).

For å styrke forskningsaktiviteten ved avdelingene, er det særlig viktig at denne praksisen iverksettes.
For å legge til rette for dette, skal rektor vurderer dekanenes arbeidssituasjon i forhold til en
eventuell styrking av forskningsadministrasjonen ved avdelingene.
Kleiven-rapporten slår fast at HiLs stipendordninger har hatt en positiv effekt på
forskningsproduksjonen. Dette har selvfølgelig sammenheng med utvidelse av forskningstiden, men
det virker også rimelig å anta at stipendordningenes krav om å utarbeide søknader som konkretisere
hvordan stipendene skal anvendes, er svært viktig i denne sammenheng. For å forenkle de UFFansattes planlegging av forskningstiden samt sikre en lik praksis fra avdeling til avdeling, skal det
utarbeides skjema til dette formålet. Denne ordningen må ikke forveksles med at de ansatte søker
om forskningstid. Skjemaet skal være et planleggingsverktøy for å sikre best mulig bruk av den FoUtiden den enkelte har til sin disposisjon (se vedlegg 2).
Nye skjema blir ofte betraktet som et uttrykk for overdreven og unødvendig byråkratisering. På den
annen side forenkler gode skjema rapporteringen og gir de UFF-ansatte anledning til å konkretisere
og få diskutert sine forskningsplaner. Her må det selvsagt være rom for å endre planene dersom det
skulle dukke opp uforutsette muligheter til å delta i alternative FoU-prosjekter. Det viktigste er at
FoU-tiden brukes på en god måte, ikke at de skisserte planer følges slavisk.
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Enkelte fag har erfaring med at dette blir enklere å gjennomføre dersom emnene følger hverandre
sekvensielt slik at den ansatte er ferdig med sine emner i løpet av en periode på to til tre måneder.
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4. Mentorprogram







Det skal iverksettes et mentorprogram ved HiL i løpet av 2017 som inkluderer et
kurstilbud i mentorvirksomhet som arrangeres ved behov, foreløpig annethvert år.
Kursene finansieres av sentraladministrasjonen.
Informasjon om mentorprogrammet skal legges ut på HiLs forskningssider på
intranettet.
Den tid som settes av til mentorvirksomhetene skal avtales mellom dekan, studieleder og
de partene det gjelder. Virksomheten finansieres av den avdelingen som bruker
tjenesten.
Mentorvirksomheten skal skrives inn i arbeidsplanene og trekkes fra undervisningstiden.

Kleiven-rapporten viser videre at produktivitet målt i publiseringspoeng øker med de ansattes
formelle forskningskompetanse, det vil si at professorene publiserer mest med førsteamanuensene
på annenplass. Dette understreker at det er viktig for HiL å fortsette med å prioritere
førstekompetanse ved nyansettelser for å sikre en god forskningsproduksjon. De mest produktive
forskerne innen denne gruppen må også betraktes som en ressurs for å støtte kolleger med mindre
forskningserfaring. Enkelte av disse kan ha behov for en fortrolig partner, en mentor, som både kan
støtte og utfordre innenfor trygge, konfidensielle rammer. Noen avdelinger har allerede brukt
mentorer, men uten systematisk opplæring og oppfølging. Det foreslås derfor å iverksette et
mentorprogram på HiL i løpet av 2017. Dette skal omfatte et kurstilbud som gjentas ved behov for å
sikre en felles forståelse av hva mentorvirksomheten innebærer. Det skal også legges ut en
gjennomgang av hva mentorvirksomhet betyr i praksis på HiLs intranett for forskning. Det forutsettes
at dekaner og studieledere går inn for å rekruttere egnede kandidater. Her kan bibliotekets oversikt
over den enkeltes publiseringsvirksomhet være et hjelpemiddel. Tidsressursen avsatt til
mentorvirksomhet skal avtales enkeltvis med de partene det gjelder i samarbeid med dekan og
studieleder. Det må antas at behovene og ønskene varierer fra person til person.
Mentorvirksomheten skal skrives inn i arbeidsplanene som en del av undervisningstiden.
Alle UFF-ansatte som ikke innfrir minimumskravene til FoU-arbeid innen sin stillingskategori, skal få
tildelt en mentor – fortrinnsvis en person etter eget ønske. Nyansatte med begrenset erfaring med
FoU-arbeid er en prioritert gruppe. Det samme er kvinner som arbeider mot professorkompetanse.11

11

For å legge forholdene bedre til rette for den siste gruppene starter i løpet av høsten 2016 et 3-årig prosjekt
basert på vedtak til styresak 32/16 og 44/16 samt notat fra Personal- og organisasjonsseksjonene knyttet til
anvendelse av avsetningsmidler. Prosjektet disponerer tre millioner kr. Prosjektets konkrete utforming er
under utarbeiding. Prosjektet nevnes ikke i tiltakslisten som følger dette dokumentet, da de er spesifikt knyttet
til de nevnte avsetningsmidlene.
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5. Forskningsgruppene







Forskningsgruppene sender som før rapporter om sin virksomhet til forskningsrådgiver og
viserektor for forskning
Viserektor for forskning og forskningsrådgiver skal invitere til dialogmøter med
forskningsgruppene.
FoU-utvalget ved HiL skal stille driftsmidler til disposisjon for FoU-gruppene med
søknadsfrist én gang i året.
Nye FoU-grupper skal meldes til dekan på et eget skjema.
Dekan i samarbeid med studielederne har det overordnede ansvaret for at grupper
etableres, men egne initiativ fra de UFF-ansatte forutsettes.

For å fremme forskningsaktiviteten er det videre viktig å ha innsikt i de enkelte UFF-ansattes
motivasjon for å drive FoU-arbeid. En alminnelig forestilling er bildet av forskeren som en introvert
person som er drevet av en sterk indre motivasjon, og som yter mest og best ved simpelthen å få
være i fred. Enkelte vil nikke gjenkjennende til denne forestillingen, mens andre lar seg inspirere av å
delta i et større arbeidsfellesskap. Noen ansatte er aktive i større nasjonale og/eller internasjonale
forskergrupper, men det er også viktig å etablere gode grupper på HiL hvor man får anledning til å
anvende og utvikle sin kompetanse. Her må det også bemerkes at erfaring med forskergrupper og
nettverksbygging er viktig for innhente eksterne midler. Det skal ikke være tvang forbundet med å
være med i en FoU-gruppe, men det forventes at ansatte med høy forskningskompetanse tar initiativ
til slike grupper og tar på seg lederoppgaver. Like viktig er det at UFF-ansatte som ønsker å øke sin
FoU-aktivitet får tilbud om å være med i en gruppe.
Etablering av FoU-grupper har i noe større grad enn mentorvirksomhet vært et satsningsområde ved
HiL, og i dag er det en flere velfungerende grupper på høgskolen. Samtidig finnes det en del pro
forma grupper, og ansatte som ikke har funnet en plass i noen FoU-gruppe. Dette skulle tilsi at det er
nødvendig med tiltak for å stimulere arbeidet med forskningsgruppene. Et virkemiddel er en tettere
oppfølging av gruppene av HiLs forskningsrådgiver og viserektor for forskning. I tillegg til den
redegjørelsen gruppene gir til den årlige rapporten om forsknings- og utviklingsarbeid ved HiL, kan
HiLs forskningsrådgiver og viserektor for forskning be om dialogmøter med gruppene hvor behov og
tiltak diskuteres og informasjon utveksles. For å synliggjøre FoU-gruppenes virksomhet ytterligere,
skal de omtales på HiLs hjemmeside dersom aktivitetene kan være av felles interesse.
Den skal opprettes rutiner for å etablere nye forskningsgrupper. Slike skal meldes inn til dekan på
egne skjema som inneholder opplysninger om FoU-gruppens leder, tematiske orientering,
gruppesammensetning og strategi (inkludert planer om publisering, akkvisisjon, internasjonal
nettverksbygging). Gruppene kan være tverrfaglige, men ha sin forankring i en avdeling (se vedlegg
3). Det er ønskelig at den enkelte UFF-ansatte ikke sprer sin virksomhet over flere grupper for å sikre
mest mulig kontinuitet i arbeidet. Både de etablerte og de nye grupper annonseres på HiLs intranett,
og de skal normalt være åpne for UFF-ansatte som finner gruppene faglig relevante.
På avdelingsnivå har dekanene i samarbeid med studielederne det overordnede ansvaret for at
grupper etableres og fungerer på en inkluderende måte. Det er imidlertid ønskelig at de UFF-ansatte
selv tar initiativ til å forme grupper.
Videre skal Hils FoU-utvalg stille driftsmidler til disposisjon. Grupper av særlig stor strategisk
betydning for HiL som i tillegg kan vise til solid publiseringsaktivitet med høy kvalitet, evne til
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akkvisisjon og internasjonalt samarbeid/sampublisering innenfor forskningsetiske rammer vil
prioriteres. Dette utelukker ikke at grupper som befinner seg i en begynnerfase også kan få tildelt
støtte dersom de er strategisk viktige. FoU-utvalget skal utarbeide de kriteriene søknadene skal
bedømmes etter. Forskergruppene skal være åpne for alle som har avsatt til FoU-arbeid og ikke være
forbeholdt de vitenskapelig ansatte.

6. Forskningsledelse



Ansatte som har ansvar for forskningsledelse skal få adekvat opplæring
HiLs ledelse ved viserektor for forskning arrangerer interne kurs i forskningsledelse ved
behov, foreløpig annethvert år.

FoU-arbeidet på avdelingene og virksomheten i FoU-gruppene stiller krav til god og profesjonell
forskningsledelse. Det er en målsetting for HiL å bidra til at ansatte med slike oppgaver enten det
dreier seg om forskningsadministrasjonen, dekaner, prodekaner for forskning eller ledere av FoUgrupper får adekvat opplæring. Dette skal skje enten ved at HiL arrangerer egne kurs i
forskningsledelse, eller at høgskolen finansierer deltakelse på eksterne kurs ved behov. 12

7. Stipend- og tilskuddsordninger for FoU-virksomheten ved HiL





De nåværende støtteordningene opprettholdes i påvente av en fusjon med et tillegg
rettet mot FoU-gruppene.
Støtten til deltakelse på nasjonale konferanser gjeninnføres.
Smådriftsmidlene fordeles til avdelingen etter antall publiseringspoeng de tre
foregående årene.
Planer for bruk av publiseringsmidler skal inngå i de årlige medarbeidersamtalene.
Dersom det ikke foreligger konkrete planer for hvordan midlene skal anvendes eller at de
blir stående ubrukte i en 3-års periode til tross for planleggingen, skal midlene trekkes
tilbake og brukes til å styrke det forskningsstrategiske arbeidet ved avdelingene.

Kleiven-rapporten dokumentere at forskningsstøtten med korte stipender generelt henger godt
sammen med aktivitet når det gjelder publiseringspoeng. Per 1.08.2016 har HiL følgende ordninger
som disponeres av FoU-utvalget.13
o

Forskningsstipend for kvalifisering

o

Incentivordning for forskningspublisering

12

Deler av de avsetningsmidlene i satt av til kurs i forskningsledelse i løpet av 2016/2017
Se Stipend- og tilskuddsordninger for FoU-virksomhet ved HiL i 2016 for en nærmere redegjørelse for de
ulike støtteordningene
13
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o

Tilskudd til akkvisisjonsarbeid

o

Reisestipend til aktiv deltakelse på internasjonale forskningskonferanser

o

Forskningsopphold i utlandet

o

Tilskudd til språkvask av fremmedspråklige tekster

o

Tilskudd til dekning av Open Access-avgifter.

o

Ekstra driftstilskudd til doktorgradsstipendiater

Andre støtteordninger er et stipend administrert av Likeverd- og likestillingsutvalget (LLU) rettet mot
kvinner som sikter mot professor eller dosentkompetanse, og de såkalte smådriftsmidlene som
tildeles fra Kunnskapsdepartementet beregnet etter antall førstestillinger. Tildelingene til HiLs
avdelinger skal imidlertid følge avdelingens produksjonen av publiseringspoeng det foregående året
for å sikre at de i størst mulig grad pløyes tilbake til forskningen og stimulerer til nye
publiseringspoeng.
Dagens støtteordninger er i god overensstemmelse med HiLs og UH-sektorens strategiske mål ved at
den støtter karrierepolitiske tiltak, stimulerer og støtter publisering, søknader om eksterne midler og
internasjonalisering i form av deltakelse på internasjonale konferanser. Samtlige ordninger er
imidlertid rettet mot den enkelte FoU-ansattes karriere. Som beskrevet under punkt 5, skal det
derfor etableres en særlig støtteordning for forskningsgruppene.
I tillegg krever noen av støtteordninger mindre tilføyelser: I dag gis det kun støtte til deltakelse på
internasjonale konferanser. Her er det ønskelig å gjeninnføre støtten til nasjonale konferanser da
disse må anses som like viktige for å få prøvd forskningsresultatene og bygge nettverk som i sin tur
kan bringe med seg flere internasjonale kontakter.
Insentivordningen for forskningspublisering har nylig vært diskutert ved HiL både ved avdelingene og
i Forskningsutvalget. Konklusjonen har vært at dette er en gunstig ordning fordi den premierer aktive
forskere og bidrar til å finansiere ytterligere FoU-virksomhet på en enkel og ubyråkratiske måte. Den
nye incentivordningen premierer også nasjonal og internasjonal sampublisering, og imøtekommer
dermed Kunnskapsdepartementets oppfordring om øke de ansattes motivasjon på dette feltet. Det
har blitt foreslått å gi disse insentivmidlene til forskningsgruppene. Denne tanken har hittil ikke fått
gjennomslag fordi mange av gruppene på nåværende tidspunkt ikke er konsolidert på en måte som
gjør en slik ordning hensiktsmessig. Det er imidlertid et problem at enkelte forskere har opparbeidet
seg et overskudd av midler som blir liggende ubenyttet over flere år. For å unngå dette skal bruken
av publiseringsmidlene inngå som en del av den årlige planleggingen av forskningstiden. Dersom det
ikke foreligger konkrete planer for hvordan midlene skal anvendes eller at de blir stående ubrukte til
tross for slik planlegging over en periode på tre år, skal midlene – etter en samtale med
vedkommende forsker - trekkes tilbake og brukes til å styrke det forskningsstrategiske arbeidet ved
avdelingene.
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8. Forskningsutvalgets rolle (foreløpige tanker i påvente av fusjon)




Forskningsutvalget opprettholder sin nåværende rolle i påvente av en fusjon
På sikt skal Forskningsutvalget rolle gjennomgås i forhold til en arbeidsdeling med
avdelingene når det gjelder de mindre støtteordningene.
Det skal vurderes å etablere en ordning som gir langsiktig støtte til særlig lovende
fagmiljøer av stor strategisk betydning for HiL.

Forskningsutvalget er høgskolestyrets og rektoratets fagorgan for forskningspolitikk og
forskningsforvaltning, og som angitt i avsnittet ovenfor disponerer Forskningsutvalget flertallet av
HiLs støtteordninger. Dette har ført til at møtevirksomheten i relativ stor grad preges av diskusjoner
knyttet til hvordan disse skal fordeles. Medlemmer av utvalget har uttrykt ønsker om at arbeidet blir
mer målrettet i forhold til utvalgets forskningspolitiske mandat, og at administrasjonen av de fleste
støtteordninger tas på fullmakt av viserektor for forskning.
En mer langsiktig plan er å la avdelingene disponere ikke bare smådriftsmidlene, men også de andre
mindre støtteordningene. Disse kan samles i en pott. Dette åpner muligheten for at de ansatte kan
søke om støtte til flere aktiviteter i en og samme søknad. I dag er det slik at hver støtteordning krever
en egen separat søknad, noe som fører til at et stort antall søknader må behandles. På grunn av
fusjonsprosessen med Høgskolen i Hedmark er dette et tiltak som må utredes nærmere og settes på
vent.
I en slik kontekst vil Forskningsutvalgets oppgaver omfatte driftsstøtte til forskningsgruppene,
forskningsstipend for kvalifisering, støtte til akkvisisjon av større prosjekter og utvikling av strategiske
tiltak som ikke dekkes av de øvrige ordningene. Herunder kan det være gunstig med en langsiktig
støtteordning til særlig lovede forskermiljøer for skape fremragende forskere som evner å tiltrekke
seg talenter og eksterne midler.

9. Nettsidene for forskning




Det skal utvikles en egen forskningsside på HiLs intranett som gir de ansatte ressurser til å
realisere HiLs visjon for forskning. Nettstedet skal inneholde informasjon om HiLs
støtteordninger, FoU-gruppene, aktuelle utlysninger, forskningsetikk, hvordan skrive gode
prosjektsøknader, informasjon om mentorordningen, liste over tilgjengelige språkvaskere
og oversettere, medarbeidere som kan kontaktes for rådgiving knyttet til FoU-arbeidet
mm.
Det skal gis opplæring i bruk av den nye forskerserveren i løpet av høsten 2016 og våren
2017. Kursene skal gjentas ved behov.

I dag inneholder HiLs nettsider rettet mot forskere publiseringshjelp, orientering om forskningsetikk
og en redegjørelse for HiLs støtteordninger for forsking. For å styrke FoU-arbeidet skal informasjon
som bidrar til å nå de mål HiL har satt seg på dette feltet, samles på egen nettside. Denne siden skal
foruten de nåværende opplysningene, suppleres med informasjon om aktuelle utlysninger, råd om
hvordan man kan skrive gode prosjektsøknader, informasjon om mentorordningen, oppslag om
relevante kurs, lister over anbefalte oversettere og språkvaskere, medarbeidere som kan kontaktes
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for rådgiving når det gjelder FoU-arbeidet mm. HiLs forskningsrådgiver har ansvaret for dette
arbeidet som skal skje i samarbeid med biblioteket, kommunikasjonsrådgiver og viserektor for
forskning og HiLs Forskningsutvalg.
Forskere og studenter er pålagt å legge inn og lagre personidentifiserbare forskningsdata og andre
tiltrodde opplysninger på høgskolens forskningsserver. Denne serveren er felles for HiL og Høgskolen
i Hedmark og er operativ fra høsten 2016. Den vil gjøre det lettere for UFF-ansatte å lagre og
behandle data på en forsvarlig måte, samtidig som forskergrupper og eksterne samarbeidspartnere
kan får en felles tilgang på det materialet forskningsprosjektet rår over. For å lykkes med dette er det
viktig at det gis god opplæring i bruk av det nye systemet. Her ligger ansvaret på IT i samarbeid med
HiLs forskningsrådgiver.

10. Code of conduct for recruitment of researchers “Charter & Code”


Implementering av Charter & Code i løpet av 2017. Hovedansvaret for dette ligger hos
personalavdelingen.

Charter & Code14 er et virkemiddel innen EU for å gjøre forskning til en attraktiv karriere. Dette er en
viktig del av EUs strategi for å stimulere økonomisk vekst og sysselsetting. Charter & Code gir
individuelle forskere de samme rettigheter og plikter hvor enn de jobber i Europa. Et universitet eller
høgskole kan bli sertifisert som en Charter & Code institusjon etter fastsatt prosedyre. Det må bygges
opp systemer for å etterleve anbefalte prinsipper om ansvar og forpliktelser for forskere,
arbeidsgivere og finansiører når det gjelder arbeidsvilkår, rekruttering, etiske prinsipper, opplæring
og karriereutvikling, inkludert forskermobilitet. De fleste prinsippene er allerede godt implementert i
den norske UH-institusjonene.
Ved å innføre Charter & Code strykes HiLs muligheter for å rekruttere velkvalifiserte forskere fra
utlandet. Samtidig blir det enklere for HiL-ansatte å gjennomføre forskeropphold utenlands og
dermed styrke sin karrierebygging.

14

For flere opplysninger se EURAXESS: Researchers in Motion
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/whatIsAResearcher
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VEDLEGG 1: Liste over tiltak for å styrke FoU-aktiviteten ved HiL
Mål
Sammenhengende tid til
forskning
Tettere oppfølging av den
enkelte UFF-ansatte

Bedre planlegging av hva FoUtiden skal brukes til
Mer støtte til ansatte med lav
FoU-aktivitet med særlig fokus på
kvinner og nyansatte

Alle UFF-ansatte skal få tilbud om
å være med i en FoU-gruppe

Bedre oppfølging av FoUgruppene

Stimulere FoU-gruppenes
mulighet til faglig utvikling

Profesjonalisere
forskningsledelsen i alle ledd

Tiltak
I arbeidsplanene skal
sammenhengende tid til forskning
konkretiseres.
Årlige medarbeidersamtaler skal
gjennomføres hvor FoU-arbeidet
diskuteres og evalueres på
bakgrunn av kriteriene under
punkt 4

Ansvarlig
Studieleder

Når
Våren 2017

Ansvarlig dekan/nærmeste leder

Våren 2017

Lage rapporteringsskjema til bruk i
medarbeidersamtale (se vedlegg
2)
Gjennomføring av et
mentorprogram

Dekan

Høst 2016

Viserektor/forskningsrådgiver for forskning
har ansvar for nødvendige kurs.
Dekan og studieledere har ansvar for å
oppnevne og følge opp mentorene i
medarbeidersamtalene
Dekan/FoU-leder/studieleder

Høsten
2017

Viserektor for forskning/HiLs
forskningsrådgiver

Våren 2017

Viserektor for forskning

Høst 2017
Eller i
forhold til
fusjonsprosessen
Våren 2017

Det skal søkes til dekan om å
etablere nye FoU-grupper. Både
nye og allerede etablerte grupper
skal annonseres på HiLs intranett
(se vedlegg 3)
Invitere til jevnlige dialogmøter
med FoU-gruppene.
Presentasjon av
forskningsgruppenes virksomhet
på nettet/Hil nytt.
Forskningsutvalget skal disponere
driftsmidler til FoU-gruppene

Ansatte med ansvar for
forskningsledelse skal få
opplæring gjennom eksterne eller
interne kurstilbud.
Det skal opprettes et nettbasert
ressurssenter som samler på ett
sted informasjon som er viktig for
å stimulere FoU-aktiviteten.

Viserektor for forskning/HiLs
forskningsrådgiver

Forenkle gjennomføringen av
forskningsprosjekter
Forbedre mulighetene for
internasjonalisering av
forskningen

Opplæring i bruk av
forskerserveren
Innføring av Charter and Code

IT, HiLs forskningsrådgiver

Styrke forskningsledelsen sentralt
og ved avdelingene

Vurdere arbeidssituasjonen til
dekanene og HiLs
forskningsadministrasjon

Rektor

Forbedre den nettbaserte
informasjonen om FoU-arbeid
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Viserektor for forskning/HiLs
forskningsrådgiver/kommunikasjonsrådgiver

Personal

Våren 2017

Høsten
2017 eller i
forhold til
fusjonsprosessen
Høsten
2016
Våren 2017
eller i
forhold til
fusjonsprosessen
Vår 2017
eller i
forhold til
fusjonsprosessen

VEDLEGG 2: Veiledende skjema til bruk i medarbeidersamtaler utarbeidet av ASV

Navn:

INDIVIDUELL FoU-PLAN 2016-2018: 45% FoU-TID
Seksjon:

1. Publikasjoner i poenggivende kanaler
Tittel

Type

Når?

Merknad

2. Formidling
Tema

Type

Når?

Merknad

3. Deltakelse i forskningsgrupper
Gruppe

Partnere

4. Akkvisisjon / Prosjektdeltakelse
Tittel

Mål

Partnere

Når?

Når?

Merknad/status

Utfyllende kommentarer (din rolle, forventet resultat, tidshorisont, finansieringskilder, m.m.)

5. Nettverksbygging / internasjonale relasjoner
Tiltak

Når?
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Status

Utfyllende kommentarer

6. Kollegiale FoU-oppgaver
Tiltak

Hensikt

7. Andre opplysninger (planlagte utenlandsopphold, forskningsstipend, behov for oppfølging etc.)
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Når?

Navn:

INDIVIDUELL FoU-PLAN 2016-2018: 25% FoU-TID
Seksjon:

1. Formidlingsaktivitet
Tittel

Type

Når?

Merknad

2. Faglig-pedagogisk utvikling og fornyelse
Tema

Type

Når?

Merknad

3. Publisering
Tema

Type

Når

Merknad

Utfyllende kommentarer, pkt 1-3

4. Andre planlagte FoU-tiltak

7. Andre opplysninger (behov for kvalifiseringsstipend, oppfølging etc.)
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VEDLEGG 3: Veiledende skjema til å melde inn nye forskningsgrupper
FoU-gruppens navn:
Leder/kontaktperson
Tematikk
Målsetting
Planer for publisering
Planer for akkvisisjon
Bygging av internasjonale nettverk
Gruppemedlemmer
Ved å legge til opplysninger om FoU-arbeidet foregående år, kan dette oppsettet også
brukes for den årlige rapporteringen om gruppevirksomheten som skal sendes til
viserektor for forskning og publiseres i HiL årlige rapport om FoU-arbeidet.
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