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Hva saken gjelder:
I styresak 17/07 sluttet Styret seg til at det opprettes et sentralt forskningsutvalg. Sammensetning og mandat for
utvalget ble vedtatt i sak 56/07.
I denne saken fremmer universitetsdirektøren forslag til ny sammensetning og mandat for det sentrale
forskningsutvalget ved UiS.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar forslaget til ny sammensetning og mandat for det sentrale forskningsutvalg ved Universitetet i
Stavanger.

Stavanger, 20.02.2008

Per Ramvi
universitetsdirektør
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US 28/08 Sentralt forskningsutvalg - sammensetning og mandat
Bakgrunn:
I styresak 17/07 sluttet Styret seg til at det opprettes et sentralt forskningsutvalg. Sammensetning og mandat for
utvalget ble vedtatt i sak 56/07. Utvalget består av rektor (som leder) og de tre prodekanene for forskning som
medlemmer – i tillegg til et medlem oppnevnt av IRIS.
Utvalget har i stor grad en koordinerende og rådgivende funksjon og tar i liten grad formelle beslutninger.
I tiden fremover blir det en sentral oppgave for UiS å prioritere ressursene til forskning og i større grad konsentrere
ressurser om fagområder hvor vi har sterke fagmiljøer, og hvor vi har størst potensial for å hevde oss i den
nasjonale og internasjonale konkurransen om forskningsmidler. Utvikling av programområder for forskning (i tråd
med styresak 17/07) er et sentralt virkemiddel i denne sammenheng. Det samme gjelder fremtidig tildeling av
doktorgradsstipender. Når de nåværende temaområdene for forskning avvikles i løpet av 2008, må det etableres
nye ordninger for å stimulere sterke forskningsmiljøer ved UiS. Det mest naturlige vil være å knytte dette til
programområdene, etter hvert som disse utvikles. Dette vil universitetsdirektøren komme tilbake til i budsjettet for
2009.
Det er behov for et formelt organ som kan ta strategiske beslutninger for langsiktig forskningsutvikling og som kan
sørge for den nødvendige koordineringen mellom fakultetene. I slike prosesser må dekanene ha en sentral og en
formell rolle. Universitetsdirektøren vil derfor med dette foreslå at sammensetningen av det sentrale
forskningsutvalget endres slik, med i alt 7 faste medlemmer
Dekanene går inn som faste medlemmer med prodekanene for forskning som møtende varamedlemmer
Rektor fortsetter som leder med prorektor som møtende varamedlem
Universitetsdirektøren går inn som fast medlem med strategi- og kommunikasjonsdirektøren som
møtende varamedlem
Adm. direktør i IRIS går inn som fast medlem med et personlig varamedlem oppnevnt etter forslag fra IRIS
En PhD-stipendiat med personlig varamedlem oppnevnt av universitetsdirektøren etter samråd med
Stipendiatforum
I saker som vedrører EU-forskning eller kommersialisering av forskningsresultater vil leder for Fagenhet for EUforskning eller leder for universitetets selskap for teknologioverføring, Prekubator AS, ha møte- og talerett i
utvalget.
Forskningsdirektøren er utvalgets sekretær.
En viktig arbeidsoppgave for det sentrale forskningsutvalget blir å behandle og godkjenne forslag om nye
programområder for forskning etter behandling på institutt- og fakultetsnivå.
I mandatet for utvalget ønsker universitetsdirektøren å ta inn at utvalget er ansvarlig for den overordnede
fordelingen av statlig finansierte dr. gradsstillinger.
Forslag til mandat for utvalget blir som følger:
Utvalget skal:
gi styret og ledelsen ved UiS råd om forskningsstrategi og nye forskningssatsinger
ta stilling til forslag om nye programområder for forskning
ta stilling til fordeling av statlig finansierte doktorgradsstillinger
gi tilrådinger i forbindelse med utvikling av forskningssamarbeidet med regionale og nasjonale aktører
bidra til å utvikle gode rammevilkår for forskning ved UiS
gi råd om kvalitetsfremmende og kvalitetssikrende tiltak
gi råd i forskningspolitiske spørsmål av allmenn og utadrettet karakter
stimulere fagmiljøene til aktiv deltakelse i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, særlig til
deltakelse i EUs rammeprogram for forskning
medvirke til godt samarbeid mellom UiS og Norges forskningsråd
bidra til at UiS har et administrativt system som legger til rette for økning i eksternt finansiert FoU
fremme forskningssamarbeidet mellom UiS og IRIS
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Forslag til vedtak:
Styret vedtar forslaget til sammensetning og mandat for det sentrale forskningsutvalg ved Universitetet i
Stavanger.
Stavanger, 15.02.2008

Per Ramvi

Helge Ole Bergesen

Universitetsdirektør

Forskningsdirektør

Saksbehandler: underdirektør Kristel M. Skorge
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