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Møtedato: 21.10.14                                       Saksbehandler: Andreas Noteng 
 

 
STi-sak 42/14 Oppnevning av studentrepresentanter til LMU 
 

 
Forkortelser  
LMU – Læringsmiljøutvalget 
AU – Studenttingets arbeidsutvalg 
 

 
 
Bakgrunn for saken 
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitet 
utvikler et godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for 
studentene. De skal følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes 
sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske læringsmiljøet. 
 
”Mandat for Læringsmiljøutvalget 
Læringsmiljøutvalget (LMU) er et rådgivende organ for NTNUs styre og ledelse. Det 
skal i samarbeid med ledelsen bidra til at universitetet utvikler et godt studiemiljø, 
bedre studentvelferd og et forsvarlig arbeidsmiljø for studentene.  
Utvalget skal:  
 
1. ha forslags- og uttalerett i saker som gjelder studentenes læringsmiljø  
2. delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljøet  
3. nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd, 
herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet  
4. avgi årlig rapport til styret om NTNUs arbeid med studentenes læringsmiljø.” 
 
Studentene har fire representanter i utvalget, og annethvert år skal studentene ha 
leder (2013, 2015, 2017 osv).  
 
Fra STi-sak 44/08: 
"Studenttinget velger i høst 2 studenter + vara til LMU med valgperiode 01.01.09- 
30.06.09 og der 2 plasser i LMU vil bli fordelt blant AU-09. Det gjennomføres et nytt 
LMU valg i april/mai der det velges 2 studenter + vara til LMU med valgperiode 
01.07.09-30.06.10." 
 
Studentene i Læringsmiljøutvalget høsten 2014 er: 
 
Fast:  
Viktor Munch Akse  -  (01.01.14 - 31.12.14) 
Marta H. Ranestad  -   (01.01.14 - 31.12.14) 
Merete Falck  -  (01.07.14 - 30.06.15) 



  

Anne Helene Bakke - (28.08.14 - 31.12.14) 
 
Vara: 
Eivind Rindal  (01.01.14 - 31.12.14)  
Ellen Helstad  (01.01.14 - 31.12.14) 
Ida Krüger   (01.07.14 - 30.06.15) 
Maria Honerød (28.08.14 - 31.12.14) 
 
Saksbehandlers vurdering 
Det ble tidligere i høst valgt inn en representant med vara for perioden 28.8 – 31.12, 
og studenttinget må derfor velge 2 representanter til LMU med virkningstid 
01.01.2015 – 31.12.2015. Denne endringen ble gjort for at det skal bli et reelt valg 
om vervet som leder av LMU. LMU konstituerer seg selv, men med ordningen som 
har vært fram til nå har STi i praksis direkte valgt leder av LMU. 
 
Studenttinget velger to faste representanter og to vararepresentanter som skal sitte i 
Læringsmiljøutvalget for perioden 01.01.15 – 31.12.15. I tillegg vil ny 
læringsmiljøansvarlig i AU sitte i LMU i samme periode. 
 
 
Arbeidsutvalgets Innstilling 
Arbeidsutvalget innstiller ikke til personvalg 
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STi-sak 43/14  Oppnevning til Skikkethetsnemnda ved NTNU 2015 
 

Vedlegg 4 
Brev fra NTNU 5 
_______________________________________________________________________ 6 
 7 
Bakgrunn for saken 8 
Etter Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30.06.06 skal det 9 
foretas skikkethetsvurdering av studentene i gitte utdanninger. Ved NTNU gjelder 10 
dette medisinutdanningen, psykologutdanningen, lektorprogrammene, praktisk-11 
pedagogisk utdanning og yrkesfaglærerutdanningen. Dersom det er tvil om en 12 
students skikkethet, og utvidet oppfølgning og veiledning ikke medfører den 13 
nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal saken fremmes for 14 
skikkethetsnemnda. Skikkethetsnemnda lager en innstilling til Klagenemnda om 15 
hvorvidt studenten er skikket eller ikke for yrket og om studenten bør utestenges helt 16 
eller delvis fra den aktuelle utdanningen.  17 
 18 
Det er styret selv som oppnevner medlemmene i skikkethetsnemnda. Det skal være 19 
to studentrepresentanter. Studentene oppnevnes for ett år, de øvrige medlemmene 20 
for tre år.  21 
 22 
Studentene som velges må tilhøre en av de overnevnte utdanningene for å sikre en 23 
best mulig vurdering av sakene. 24 
 25 
For 2014 sitter følgende representanter oppnevnt av Studenttinget NTNU: 26 
Jonas Borchgrevink Madsen fra psykologi og Madeleine Lorås fra lektorutdanningen. 27 
 28 
 29 
Saksbehandlers vurdering 30 
 31 
I brevet fra NTNU ønsker de følgende: 32 
«Det skal oppnevnes en av hvert kjønn i nemnda og det bør være representanter fra 33 
forskjellige utdanninger. Det er fint om Studenttinget foreslår to av hvert kjønn.» 34 
 35 
Saksbehandler foreslår derfor at Studenttinget innstiller på 2 av hvert kjønn (i 36 
rekkefølge etter stemmetall) som representanter til Skikkethetsnemnda ved NTNU. 37 
Studentene må være aktive studenter på medisinutdanningen, ett av 38 
lektorprogrammene, psykologutdanningen, praktisk-pedagogisk utdanning eller 39 
yrkesfaglærerutdanningen. Studentene skal oppnevnes for perioden 01.01.15 til 40 
31.12.15 41 
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Rektor Dato

09.09.2014
Referanse

12/11009/AMS

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 

7491 Trondheim E-post: Hovedbygget + 47 73 59 80 11 Anne Marie Snekvik

postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks

http://www.ntnu.no/administrasjon 7034 Trondheim + 47 73 59 80 90 Tlf: + 47 73595294

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Notat

Til: Studenttinget 

Kopi til:

Fra: Rektor v/juridisk seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Signatur:

Forslag på studentmedlemmer til skikkethetsnemnda

Ved NTNU skal skikkethetsvurdering foretas innenfor lærer-, medisin- og psykologutdanningen.

Hvis det er tvil om en student er skikket for yrket og utvidet oppfølgning og veiledning ikke har ført 
til nødvendige endringer hos studenten, skal sak om skikkethet fremmes for skikkethetsnemnda. 
Skikkethetsnemnda skal gi en innstilling til klagenemnda ved NTNU om studenten er skikket eller 
ikke og om studenten bør utestenges fra studiet. 

Skikkethetsnemnda består av ni medlemmer. To av disse skal være studentrepresentanter. 
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år om gangen. Det er Styret selv som oppnevner 
medlemmene i skikkethetsnemnda, dvs at Styret ikke kan delegere til andre å oppnevne 
medlemmene. Styret skal nå oppnevne studentmedlemmer for kalenderåret 2015. 

Vi ber om forslag på studentrepresentanter, senest innen 10.11.14, slik at oppnevningen kan skje i 
Styrets møte den 02.12.14. Forslaget sendes til Studieavdelingen. 

Det skal oppnevnes en av hvert kjønn i nemnda og det bør være representanter fra forskjellige
utdanninger. Det er fint om Studenttinget foreslår to av hvert kjønn. Det er anledning til å oppnevne 
medlem av nemnda til ny periode.  

Les mer om skikkethetsvurdering på vår nettside. 

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Skikkethetsvurdering
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STi-sak 44/14 Høring fra FFPK: Forskningspolitisk plattform 
 

 
Forkortelser  
AU - Arbeidsutvalget 
NSO – Norsk Studentorganisasjon 
FFPK – Fag- og Forskningspolitisk komité 
 

 
 
Bakgrunn for saken 
AU har mottatt høring fra FFPK i NSO, og før vi svarer på denne ønsker vi innspill fra 
Studenttinget.  
 
For at Studenttinget skal få en ordentlig innføring forskningspolitikk og hva FFPK 
ønsker svar på har AU invitert leder av FFPK, Martin Fredheim, til å innlede saken.  
 
Det ønsker særlig tilbakemelding på disse punktene: 
- Hvilken rolle mener dere at næringslivet har for forskning ved deres institusjon, og 
mener dere dette er problematisk fra et forskningsetisk synspunkt? 
- Forskningsprofil: hva bør det forskes på ved deres institusjon? 
- Opplever dere at institusjonen deres har en god rekrutteringsstrategi for å sikre en 
god overgang fra student- til forskertilværelsen? Hvorfor, hvorfor ikke? 
 
Vedlagt ligger selve høringen, høringsbrevet og ordforklaring fra FFPK. 



Høringsbrev  
Forskningspolitisk plattform 
Fag- og forskningspolitisk komité (FFPK) ønsker innspill til vårt arbeid med å 
revidere Forskningspolitisk plattform for Norsk studentorganisasjon. FFPK skal 
revidere plattformen før den skal opp til behandling på Landsstyremøte 3 den 13-
15 februar 2015. I forkant av behandlingen i LS skal plattformforslaget fra FFPK 
behandles av Arbeidsutvalget, som videre innstiller til LS. FFPKs medlemmer er 
tilgjengelige i Trondheim, Bergen og Oslo dersom medlemslag eller komiteer 
ønsker en personlig og engasjerende innføring i revideringsarbeidet og 
plattformens innhold. Utgangspunktet for høringen er gjeldende 
Forskningspolitisk plattform. Vi ber om at medlemslagene konsentrerer seg 
hovedsaklig om komiteens foreløpige utkast og spørsmålene i dette 
høringsbrevet. 
 
Vedlagt i høringen ligger følgende dokumenter: 

1. Høringsbrev (dette dokumentet) 
2. Komiteens foreløpige arbeid med plattformrevideringen  

Dette er ikke endelig og kan bære preg av tidvis mangel på sammenheng. 
Vi ønsker at dere leser igjennom forslaget og kommenterer 
meningsinnholdet. Legg spesielt merke til dissensene våre. Grå tekst 
inneholder ofte spørsmål eller veivalg, kommenter gjerne dette. Husk at 
utkastet vil endres, og at flere ting vil bli lagt til i den videre prosessen. 
Flere kapittler er ikke påbegynt, det betyr ikke at de ikke skal inkluderes 
senere. Meningsinnhold i det foreløpige arbeidet er ikke absolutt og kan 
endres basert på innspillene fra høringsinstansene og komiteens videre 
diskusjoner. Deres mening har betydning. 

3. FFPKs ordforklaringsliste 
En forenklet og kort liste over begreper slik FFPK har forstått de i sitt 
foreløpige arbeid. Listen er ment som en ressurs for å forstå 
meningsinnholdet i det foreløpige utkastet, og forklaringene av begrepene 
er ikke nødvendigvis en absolutt sannhet eller en korrekt/komplett 
definisjon. 

 
FFPK ønsker særlig tilbakemelding på følgende:  

• Er det noen aspekter ved forskningspolitikk dere mener ikke fanges opp 
av plattformen, nåværende og foreløpig utkast til ny, som NSO burde ha 
utviklet politikk på? 

• Er den en naturlig og god inndeling av de ulike temaene plattformen(e) 
omfatter? 

• Er det punkt som med fordel kan kuttes fordi de beskrives i andre politiske 
plattformer? 

• Hvilke samfunnsutfordringer er det viktig at norsk forskning bidrar til å 
løse? 

• Standpunkt i dissensene og spørsmålene, samt begrunnelse.  
 
 
 
 



Det ønskes innspill fra medlemslagene på følgende: 
• Hvilken rolle mener dere at næringslivet har for forskning ved deres 

institusjon, og mener dere dette er problematisk fra et forskningsetisk 
synspunkt? 

• Forskningsprofil: hva bør det forskes på ved deres institusjon? 
• Opplever dere at institusjonen deres har en god rekrutteringsstrategi for å 

sikre en god overgang fra student- til forskertilværelsen? Hvorfor, hvorfor 
ikke? 

 
Det ønskes innspill fra faglige komiteer på følgende: 
Fra de faglige komiteene ønsker vi innspill på rekruttering til forskning (PhD-
utdanninger mm) og studentinvolvering i forskning. Hvilke utfordringer og 
potensielle løsninger på nevnte utfordringer ser komiteen i sitt fagfelt? Begrunn 
svaret. 

FFPK ønsker helst at følgende ikke er en del av 
høringssvaret: 

• Tilbakemelding på språkbruk, rettskrivning, eller manglende tegnsetting. 
• Innholdsfortegnelse og format: Dette vil tilpasses de andre plattformene 
• Prioritering av enkelte politikkområder over andre. 

 

 
Svar sendes til ffpk@student.no innen 

høringsfrist: 29. oktober kl. 23.59 
 

 
 
Komiteen kan nås på kontaktinformasjonen under. Vi stiller gjerne opp for samtale  
og/eller diskusjon. 

 
Fag- og forskningspolitisk komité 2014-2015: 
Nina Jeanette Tollehaug (Trondheim) - nj.tolle@gmail.com og 46912667 
Madeleine Sjøbrend (Oslo) - madeleinesjobrend@gmail.com og 40465156 
Hilde Kristine Moe (Bergen) - hildekristinemoe@gmail.com og 97140423  
Marianne Espelid (Bergen) - marianneespelid@gmail.com og 91179004 
Martin Fredheim (Trondheim) - fredheim.martin@gmail.com og 90651902 
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 3	  

• Innledning 4	  
• Forskningspolitisk styrin 5	  
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• Formidling og publisering 17	  
• Etikk 18	  
• Forskningsledelse og forskningsadministrasjon 19	  

o Forskermobilitet  20	  
• Instituttsektoren 21	  
• Innovasjon 22	  

 23	  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24	  
 25	  
1.0 Innledning 26	  
FoU-arbeid, definere, operasjonalisere 27	  
 28	  
2.0 Forskningspolitisk styring 29	  
o Samfunnsutfordringer 30	  
o Sektorprinsippet 31	  
o Spesielle prioriteringer? 32	  
 33	  
3.0 Rekruttering og forskerutdanning 34	  
 35	  
3.1 Studentaktiv forskning 36	  
Man er som student daglig i kontakt med forskings- og  utviklingsarbeid og 37	  
studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre god kvalitet i utdanningene og for 38	  
rekrutteringen til fremtidige forskerstillinger. Dette da forståelse for og deltakelse i 39	  
forskningsarbeid fremmer interesse og engasjement for forskning. Dette i tillegg til å 40	  
være en effektiv form for læring og det gir studentene en nødvendig innsikt i metode, 41	  
kunnskapservervelse og FoU-arbeid. NSO mener studenter på alle studieprogram 42	  
må bli involvert i forskningen allerede på bachelornivå, og på masternivå skal 43	  
studentene få mulighet til å være med i forskergrupper. Studentaktiv forskning og 44	  
inkludering av studenter i forskningsprosjekt skal være en del av institusjonenes 45	  
strategi for utvikling av FoU-arbeidet. Alle studenter skal også tidlig i studieløpet 46	  
tilbys innføring i forskningsforståelse. 47	  
 48	  
3.2 Studentinitiert forskning 49	  
NSO mener videre det skal gis økonomisk støtte til studentinitiert forsknings- og 50	  
utviklingsarbeid gjennom en søknadsbasert nasjonal finansieringsordning. Dette 51	  
innebærer også ressurser satt av til veiledning og oppfølging fra ansatte med 52	  
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innovasjonskompetanse. Støtte og bidrag til studentinitiert forskning er spesielt viktig 53	  
da det kan bringe nye og innovative ideer inn i forskningen og det kan skape en 54	  
interesse for forskning, som igjen bidrar stipendiatrekruttering. 55	  
 56	  
3.3 Opptrappingsplan 57	  
Det er nødvending med langsiktige planer for tildeling av midler til stipendiatstillinger. 58	  
Dette for å kunne rekruttere de beste fra hvert kull. Opptrapping må skje planmessig. 59	  
Rekruttering (PhD) gjennom grunnbevilgning? PhD-stillinger i prosjektbevilgninger? 60	  
 61	  
Dersom det går inn i grunnbevilgningen kan ikke NFR styre etter behovet for 62	  
stipendiater. 63	  
 64	  
3.4 Lønnsdifferensiering  65	  
Det skal være mulighet for lønnsulikheter i stipendiatstillinger, slik at man større grad 66	  
kan rekruttere kandidater fra utdannelser med høyt lønnsnivå. 67	  
 68	  
DISSENS 1: det bør ikke være lønnsdifferensiering i stipendiatstillinger i UH-sekoren. 69	  
Det bør heller satses på rekruttering tidlig i utdanningsløpet. 70	  
 71	  
3.5 Norsk vs. utlands rekruttering  72	  
Hver tredje stipendiatkandidat er av utlends opprinnelse og kun halvparten bli 73	  
værende i Norge etter endt PhD. Det sees på som svært positiv at individer fra andre 74	  
land velger å ta sin utdannelse i norge, men er et problem at de ikke blir værende i 75	  
landet. Medveileder fra næringslivet kan bidra til at utenlandske PhD-stipendiater 76	  
velger å forbli i Norge etter endt utdanning. 77	  
 78	  
DISSENS 2: Utenlandske stipendiater kan kun utgjøre 20% av de samlede PhD-79	  
stipendiatene ved institusjonene. 80	  
 81	  
4.0 Finansiering 82	  
[Innledning om finansiering her] 83	  
 84	  
4.1 Norges forskningsråd (NFR) 85	  
 86	  
Presentasjon / utfordringer 87	  
Norges forskningsråd (NFR) skal bidra til å realisere forskningspolitikken til politiske 88	  
myndigheter og bidra til å minske koordineringsutfordringene som sektorprinsippet 89	  
skaper. Hovedoppgavene til NFR inkluderer finansiering av forskning og å gi 90	  
forskningspolitiske råd, samtidig som en NFR skal ta en tydelig plass i 91	  
forskningssektoren også som selvstendig politisk aktør. NFR har et spesielt ansvar 92	  
for å se forskningen i et langsiktig perspektiv. Bred deltagelse i utforming og 93	  
gjennomføring av forskningspolitikk og –strategi fordrer at NFR etablerer seg som et 94	  
naturlig knutepunkt for UH-sektoren. Det er viktig at NFR ser finansiering av 95	  
forskningsinfrastruktur i sammenheng organisering og dimensjonering av høyere 96	  
utdanning for å sikre langsiktighet i bruk og nytte av forskningsinfrastrukturen. 97	  
Analyser. FRIPRO-ordningen må omtales. 98	  
 99	  
Argumentasjon / løsninger 100	  
Departementene må gi NFR mer autonomi i forskningsprioriteringen for å kunne 101	  
finansiere (prioritere?) forskning på tvers av sektorgrenser. Dette vil gi NFR en rolle i 102	  
helhetlig tenkning på tvers av sektorgrenser uten å være bundet av 103	  
departementsfinansiering fra år til år. Det må tilrettelegges for både programforskning 104	  
og fri forskning, og en styrking av fri forskning er nødvendig for å unngå at forskere i 105	  
for stor grad må tilpasse forskningen slik at den passer inn i rigide kategorier. Ikke på 106	  
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bekostning av programforskning. 107	  
 108	  
Konkrete tiltak: 109	  
-       Fondet for forskning og nyskaping må gjenopprettes (og administreres av NFR), 110	  
og danne grunnlag for stabil løpende finansiering av risikoforskning 111	  
DISSENS 3: ønskes lagt til: “og næringsrettet innovasjonsforskning” 112	  
-       FRIPRO-ordningen må styrkes uten å redusere bevilgningene til tematisk styrt 113	  
forskning 114	  
-       NFR må ha strategisk rom til å foreta finansieringsprioriteringer på egenhånd, 115	  
og bør særlig prioritere langsiktighet i forskningsfinansieringen. 116	  
-      Det må i større grad være rom for systemkritisk forskning i Norge 117	  
-      Flere forskningsprosjekter må fullfinansieres av NFR for å gi rom til 118	  
institusjonene så de kan prioritere mer uavhengig av NFR-tilskudd 119	  
DISSENS 4: Mer av finansieringen til institusjonene skal gå gjennom NFR for å sikre 120	  
kvalitet gjennom konkurranse 121	  

 122	  
Insentiver: 123	  
 124	  
• Forskningsinsentivene (Resultatbasert omfordeling) 125	  
Resultatbasert omfordeling (RBO) er en fast finansiering til forskning som omfordeles 126	  
i sektoren etter hvor god forskning institusjonene har utført. (Målet med RBO er da 127	  
motivasjon, og ikke styring) 128	  
(I 2012 fikk man RBO fordelt etter følgende prosenter: 30 % for publiseringspoeng, 129	  
30% for doktorgradsstipendiater, 18 % for midler hentet fra EU og 22% for midler 130	  
hentet fra NFR) 131	  
• Diskuter - bør institusjoner som ønsker å forske vises mer tillit, tid og få bedre 132	  
rammevilkår. Skal man få mer i basisbevilgning eller skal man øke RBO? 133	  
• Gaveforsterkningsordningen er en ordning som sier at dersom et 134	  
forskningsprosjekt får privat finansieringsgave på 3 mill eller mer, skal NFR gi samme 135	  
prosjektet 25% av gavesummen. Dette gjelder kun universiteter, høgskoler med 136	  
doktorgradsrett (ikke vitenskapelige), det norske vitenskapsakademi og 137	  
forskningsrådet. 138	  
• Diskuter - er vi enige? Bør gavesummen være lavere? Hva bør den i så fall 139	  
være? Bør høgskoler som ikke tildeler doktorgrader ha tilgang til ordningen? 140	  
• SkatteFUNN: ønsker vi å øke størrelsen på ordningen? 13,1 milliarder i 141	  
prosjektkostnader i 2013, 2,2 milliarder kroner i skattefradrag. 142	  
 143	  
 144	  
 145	  
4.3 EU / ERC 146	  
Horizon2020, EUs prioriteringer, internasjonalisering 147	  
 148	  
  149	  
5.0 Formidling og publisering 150	  
 151	  
Faglig og vitenskapelig fremgang skal være målet for vitenskapelig publisering. I 152	  
dagens system premieres forskning i en indikator ved at man får publiseringspoeng 153	  
for publisering i ulike tidsskrifter. Publiseringsindikatoren skal stimulere til 154	  
konkurranse, effektivitet og internasjonalt samarbeid. Indikatoren skal være nivådelt, 155	  
der faglige og kvantitative vurderinger skal legges til grunn for nivåinndelingen. Disse 156	  
vurderingene skal være transparente og åpne. Publiseringspoeng skal ikke være 157	  
avgjørende i måling eller rangering av vitenskapelige ansattes prestasjoner, heller  158	  
ikke i opprykk- eller ansettelsesprosesser. 159	  
 160	  
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DISSENS 5: Vi bør ikke gå inn for at kvantitative vurderinger skal være vesentlig i en 161	  
nivådeling. 162	  
DISSENS 6: Tillegg: lærebøker skal inngå i publiseringsindikatoren 163	  
 164	  
Siteringsindikator 165	  
NSO mener at det skal finnes en siteringsindikator som avgjøres av enkeltforskeres 166	  
siteringer i vitenskapelige publikasjoner og lærebøker. NSO mener 167	  
siteringsindikatoren ikke skal inngå i finansieringssystemet, men skal brukes som en 168	  
måling av et fagfelts sitering av en vitenskapelig ansatt. Siteringsindikatoren kan 169	  
brukes i opprykks- og ansettelsesprosesser, men skal ikke alene være avgjørende. 170	  
NB! Strider imot orgdimplattformen, krever eksplisitt vedtak fra LS. 171	  
 172	  
DISSENS 7: Siteringsindikatoren skal være en del av finansieringssystemet 173	  
(forskningskomponenten). Strider ikke imot orgdimplattformen. 174	  
 175	  
Åpen forskning 176	  
Open access tar utgangspunkt i at resultatene av offentlig finansiering forskningen er 177	  
et felles gode, og at både forskersamfunnet og samfunnet ellers skal sikres fri tilgang 178	  
til kunnskapen. NSO mener at all forskning som finansieres offentlig skal publiseres 179	  
Open access (OA). Åpen forskning er mer synlig og  tilgjengelig, og er viktig for 180	  
effektiv global kunnskapsdeling. 181	  
 182	  
NSO mener at utviklingen innen forskningspublisering skal gå i retning mot stadig 183	  
kortere embargoperioder og flytting av publiseringskostnader fra enden av 184	  
publiseringskjeden til starten. Konkret innebærer dette en overgang fra  185	  
abonnementskostnader til kostnader knyttet til artikkelprosessering hos tidsskriftene. 186	  
At forskning finansiert av det offentlige skal publiseres åpent innebærer at 187	  
resultatene publiseres i et OA-tidsskrift eller at embargoperioden skal være 6 188	  
måneder eller mindre. I tillegg skal forskningsresultater lagres i et nasjonalt arkiv. 189	  
Norges forskningsråd har gjennom sin programfinansiering et spesielt ansvar for å 190	  
vektlegge åpenhet og krav til tilgjengeliggjøring av resultatene av forskningen. 191	  
 192	  
All data fra offentlige finansierte forskning skal gjøres åpent og gratis tilgjengelig i et 193	  
nasjonalt arkiv. Uthenting av offentlig statistikk og data i forskningsøyemed skal 194	  
innebære lav kostnad* for relevante aktører **. 195	  
 196	  
*lav kostnad: brukt bevisst, ikke “ingen kostnad”: fleksibilitet 197	  
**relevante aktører: UH-sektoren, institutter, næringsliv og helseforetakene, 198	  
alternativt: forskningsaktører. Siste setning relaterer seg især mot aktører som SSB 199	  
 200	  
Utfordringer vi må forholde oss til: 201	  
“Kanskje den største barrieren som akademikere og forskere har mot bruk av open 202	  
access som publisingspraksis er bekymring over hvordan publisering i OA-tidsskrifter 203	  
vil bli verdsatt av beslutningstakere i ansienitets-, forfremmings- og 204	  
finansieringsprosesser” 205	  
 206	  
Open access reiser utfordringer knyttet til ansienitets-, opprykks- og 207	  
ansettelsesprosesser. Vi vektlegger i stor grad publikasjoner i statustidsskrifter, og 208	  
OA-tidsskrifter har ikke rukket å opparbeide seg samme status. Derfor er sjansen for 209	  
at et OA-tidsskrift ikke når opp på nivå 2 i publiseringsindikatoren stor, som reiser 210	  
utfordringer. 211	  
 212	  
Formidling 213	  
Virkemidler: del av PhD-utdanningen? Oppfordringer og tilby kurs?  214	  
Popularisere forskning. 215	  
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 216	  
Formidlingskomponent: 217	  
Positive ting: Formidling blir vektlagt av institusjonene, som idag ofte er kraftig  218	  
nedprioritert. 219	  
Negative ting: How to? Byråkratisk, vanskelig å rangere kvalitet i formidling, diffuse 220	  
grenser for hva som teller som formidling. 221	  
 222	  
 223	  
 224	  
6.0 Forskningsledelse og forskningsadministrasjon 225	  
 226	  
Søknadsprosesser: 227	  
Hva vil vi søkningsprosessen skal være, og hvordan vil vi evt endre den? 228	  
Bør det være mer likhet i søknadsprosessene til de ulike pengebingene? 229	  
Hvordan oppfordre norske forskere til å søke midler fra EU? 230	  
- Flertallet av norske forskere 231	  
Ønsker vi at søknader som nesten kvalifiseres til midler fra EU, automatisk skal bli 232	  
dekket av NFR? Gradering? 233	  
Bør det være en kvote som går til unge, fremadstormende forskere som søker NFR 234	  
(fripro)? 235	  
Hvordan ønsker vi å gi et "spark bak" til de fastgrodde NFR-middelmottakerne, spark 236	  
mot verden? 237	  
 238	  
6.1 Forskermobilitet 239	  
Nasjonalt/internasjonalt 240	  
 241	  
 242	  
 243	  
 244	  
7.0 Etikk 245	  
Forskere har et moralsk ansvar for å se sin virksomhet i sammenheng med  246	  
samfunnet rundt seg. Dette innebærer at kunnskapsproduksjon må gjøres innenfor 247	  
miljø preget av kritisk refleksjon om hvordan forskningsmetode og resultater påvirker 248	  
samfunnet, samtiden og enkeltmennesker. En åpen, offentlig debatt om forskningens 249	  
rolle for å løse samfunnsutfordringer, samt hvordan 250	  
individer blir berørt av den, er nødvendig for å sikre at forskningen blir preget av 251	  
integritet, respekt, rettferdighet og at den kommer samfunnet til gode. I Norge skal 252	  
man ha nasjonale forskningsetiske retningslinjer som inkluderer disse 253	  
verdier/hensynene*. Når alle forskningsdata og forskningsresultater skal ligge i åpne 254	  
arkiver, stiller dette større krav til bedre personvern og etterprøvbarhet. 255	  
 256	  
Enhver institusjon som bedriver forskning, ethvert selskap som finansierer forskning, 257	  
og enhver forsker skal alltid følge de nasjonale forskningsetiske retningslinjer.  258	  
 259	  
Det skal i Norge forskes på de områdene der vi har høy arbeidsaktivitet, med mål om 260	  
effektivisering og for å gjøre områdene forenlige med 261	  
 262	  
En god forskningsetisk forankring er avhengig av forskningsetisk refleksjon gjennom 263	  
hele studieløpet.  264	  
 265	  
Senere: Å få skrevet noe om hvorfor/hvordan det er forskningsetisk  266	  
akseptabelt/uakseptabelt å forske på de områdene vi har høy arbeidsaktivitet, 267	  
deriblant våpen, petroleum osv.  Forskningssatsing på et felt skal sees i 268	  
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sammenheng med hvilke problematiske konsekvenser kunnskapsproduksjon 269	  
innenfor dette feltet fører til i alternative/komplimentære/tilgrensende sektorer. 270	  
 271	  
Forskning skal løse samfunnsutfordringer og ikke skape dem eller forverre dem.  272	  
Forskningssektoren i Norge og enkeltforskere har et ansvar for å ikke samarbeide 273	  
med selskaper som bryter folkeretten, menneskerettigheter eller urfolksrettigheter i 274	  
Norge eller andre land. 275	  
 276	  
Avsnitt om: forskeres ansvar mot samfunn 277	  
Den enkelte forsker har et ansvar for å ikke opptre eller formidle på en måte som  278	  
Den enkelte forsker har et ansvar for å ikke misbruke samfunnets tillit til forskere som 279	  
kompetanseindivider formidle sin forskning på en måte som kan spre unødig frykt 280	  
 281	  
Akademisk frihet 282	  
Den tradisjonelle oppfatningen av akademisk frihet i vitenskapelige forsking møter 283	  
nye krav og utfordringer i nåtidens kontekst. Det er viktig at akademisk frihet 284	  
innebærer forskeres og studenters rett til å stille spørsmål, til å bestemme hvilket 285	  
materiale og hvilke metoder man vil bruke, og til å legge frem hypoteser, resultater 286	  
og resonnement offentlig. Dette betyr en rett til å stille spørsmål ved det som blir sett 287	  
på som etablert kunnskap, og ved områder som det knytter  288	  
seg sterke interesser eller følelser til, uten å bli utsatt for urettmessige sanksjoner. 289	  
Akademisk frihet innebærer likevel kan ikke at det ikke skal stilles krav til forskere i 290	  
form av forskingspolitiske prioriteringer, og hvordan resultater av offentlig finansiert 291	  
forsking blir publisert. 292	  
 293	  
8.0 Instituttsektoren 294	  
 295	  
 296	  
9.0 Innovasjon 297	  



Ordforklaring - forskningspolitisk plattform 
 
Aktører: 

• Departement 
o De ulike departementene. Foretar forskningsprioriteringer og 

bevilger penger til forskning innenfor sin sektor via 
programmene i Norges Forskningsråd.  

• EU/ERC 
o Horizon2020 - EUs 8. rammeprogram for forskning med en 

økonomisk ramme på 77 milliarder euro fordelt over syv år. 
Pengene er fordelt på ulike programmer - EUs 
forskningsprioriteringer, og forskningsgrupper kan søke på 
disse. European Research Council (ERC) er europas svar på 
Norges Forskningsråd (NFR) og er en del av 
rammeprogrammet. Fokuserer på forskningsprosjekter av høy 
kvalitet, og er ikke bundet opp til temaer/EUs 
forskningsprioriteringer. Vanskelig å få tilslag (stort sett kun de 
beste av de beste), men man får mye penger om man gjør det. 

• Helseforetak 
o De regionale helseforetakene der forskning utføres og bestilles. 

• Instituttsektoren 
o Institusjoner som utfører oppdragsforskning til nytte for 

samfunnet. Driver i all hovedsak med forskning. 
• Norsk forskningsråd/forskningsrådet 

o Et regjeringsopprettet råd og strategisk organ som er ansvarlig 
for å fremme og markedsføre norsk forskning i inn- og utland, 
forvalte forskningsmidler, fordele stipender, gi styresmaktene 
råd i forskningspolitiske saker og skape en møteplass for 
forskere, brukere og de som finansierer forskning. Fordeler i 
underkant av 8 milliarder kroner til norsk forskning. Mesteparten 
av denne summen er bundet opp til programmer(temaer), men 
cirka 15 % er FRIPRO-midler, som ikke temabundet.  

• Næringsliv 
o I all hovedsak privat sektor. Samarbeider med 

utdanningsinstitusjoner og bevilger penger til forskning. 
• Offentlig sektor 

o De deler av offentlig sektor som bestiller forskning. 
• Politikere 

o Folkevalgte mennesker som representerer andres (sine egne) 
interesser. 

• Samfunn 
o Folk utenfor forskningssektoren og deres nytte av det som skjer 

innenfor sektoren. 
• Tidsskrifter 

o Lukkede eller åpne publiseringskanaler/journaler som 
distribuerer forskning, ofte mot abonnementsvederlag.  

Ideal/policyretning: 
• Dannelse 

o Dannelse er en bevisst holdning til samfunnsutfordringer, etikk 
og moral (ingen fullstendig definisjon tilbys her).  



• Formidling 
o Forskningskommunikasjon rettet mot samfunnet for å øke 

bevissthet og interesse for forskning og forskningsresultat.  
• Forskermobilitet 

o Forskeres mulighet til å samarbeide, dele infrastruktur/ressurser 
og arbeid på tvers av institusjoner.  

• FoU-basert utdanning  
o Utdanningen er basert på det fremste innenfor forskning, faglig 

og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringsarbeid. Er basert på 
og aktivt bruker studentnære forskeres forskning i utdanning og 
undervisning. 

• Fremragende forskning 
o Forskning som ligger i tet innenfor fagfeltet internasjonalt. 

• Innovasjon 
o Nytenkning som fører til et produkt i vid forstand.  

• Kritisk tenkning 
o Å stille spørsmål ved påstander og etablerte “sannheter” og å 

søke alternative syn og forklaringer. Være kritiske til ordvalg, 
setningskonstruksjoner, argumenter & tiltak. 

• Open Access 
o Ubegrenset tilgang og gjenbruk av forskning. Det er to ulike 

måter å publisere i Open Access (OA): Gull & grønn. Gull OA er 
at forskerene publiserer i fagfellevurderte OA-tidsskrifter. Disse 
tidsskriftene er gratis for lesere og finansieres ved at 
forskeren/institusjonen betaler en publiseringsavgift til 
tidsskriftet. Grønn OA er fagfellevurderte artikler som legges i 
åpne arkiver, enten institusjonelle eller fagspesifikke.  

• Publisering 
o Offentligjøring (evt delvis offentliggjøring) av 

forskningsresultater. Ofte gjennom tidsskrifter eller i åpne 
arkiver.  

• Regionale behov 
o Regionene i Norge har forskjellige behov, som dekkes på 

forskjellige måter. 
o Forskningens kobling og relasjon til regionalt næringsliv og 

styringsstrukturer (les: stat) 
• Rekruttering 

o En prosess som starter på bachelornivå og som innebærer å 
skape interesse og ”fange opp” studenter til å ville  ta PhD-løp 
og bli forskere. 

• RRI 
o Responsible Research and Innovation, et verdibasert 

rammeverk i EU som skal hjelpe forskningen til å takle “grand 
societal challenges” (helse, klima, etc.). 

• Sektorsamarbeid 
o Samarbeid på tvers av sektorene. Den kollektive evnen til å dra i 

samme retning (der det samarbeides) innenfor 
forskningssektoren. Evnen til å enes om prioriteringer.  

• Studentaktiv forskning 
o Inkludering av studenter, på alle nivåer, i forskning.   



• Velferdssamfunnet 
o Den norske fellesskapsløsningen.  

Utfordringer: 
• Bredde/spiss 

o Forskningsmangfold vs forskningselite. Et (politisk) spørsmål om 
man innenfor forskningen skal prioritere å ha litt forskning på alt 
eller konsentrere midlene på de områdene vi er gode på.  

• Finansiering 
o Hvordan forskning finansieres. F.eks. basisbevilgningene til 

institusjonene & prosjektpenger fra NFR/EU. 
• Formidling 

o Frivillig eller tvungen aktivitet preget av kommunikasjon til 
samfunnet. Forskningsformidling foregår i en altfor liten grad i 
dag.   

• Forskermobilitet 
o For få norske forskere reiser på forskningsopphold i utlandet. 

Forskere skal kunne samarbeide/utveksle med andre 
forskere/forskermiljø på tvers av institusjons- og landegrenser.  

• Forskningsadministrasjon 
o De personene som på hver institusjon legger til rette for 

forskere.  
• Forskningsledelse 

o Styring og administrering av forskningsprosjekter eller 
forskningsgrupper.  

• Forskningsprioriteringer 
o Spesielt viktige og utpekte områder som tillegges ekstra vekt 

ved finansiering. 
• Horizon 2020 

o EUs 8. rammeprogram for forskning med en økonomisk ramme 
på 77 milliarder euro fordelt over syv år. 

• Ideologi 
o Politikerenes overbevisning om hvordan samfunnet bør styres, 

og som dermed kan påvirke de forskningspolitiske 
prioriteringene. F.eks. Privat/offentlig, bredde/spiss, 
felleskap/elite (disse trenger ikke være motsetninger). 

• Infrastruktur 
o (Forsknings)infrastruktur som brukes til forskning og faglig 

utvikling. NFR har en strategi og en pengepott for finansiering av 
langsiktig forskningsinfrastruktur.  

• Instituttsektoren 
o Institusjoner som utfører oppdragsforskning til nytte for 

samfunnet. Driver i all hovedsak på forskning.  
• Kjønn 

o Kjønnsbalanse, utfordringer ved rekruttering, rollemodeller og 
realisering av humankapital som konsekvens av manglende 
kjønnsbalanse. 

• Krav til forskere 
o Kravene som skal stilles til forskere. F.eks. Formidling, etikk, 

studentaktivisering, kvalitet, veiledning, forske, publisere, 
undervise 



• Lydighet 
o Mangel på systemkritisk forskning. Tilpassing på bekostning av 

egen driv (forskningsprosjekt). 
• Midlertidig ansettelse 

o Kan gjøres under egen lovhjemmel. Ansettelse på midlertidig 
basis (under 4 år). 

• Målstyring 
o Styring mot konkretiserte og definerte mål/rammer fremfor 

prinsipper. 
• Nasjonale prioriteringer 

o Skal vi mene noe om (?) og lokale institusjonelle prioriteringer 
(bør finnes)     

• Organisering og dimensjonering 
o Organisering og dimensjonering av UH-sektoren. Politisk 

prosess. 
• Partipolitikk 

o Ulike folk mener ulike ting, samler de seg i grupper og mener 
ting offentlig. På bakgrunn av valg styrer partier i 4 år av gangen 
og påvirker forskningsprioriteringene.  

• Professorforgubbing 
o Professorer pensjonerer seg og vi står igjen med for få 

vitenskapelige ansatte (professorer). 
• Rekruttering 

o Av studenter til PhD-løp og forskerkarriere. 
• Relevans 

o Forskningens relevans til prioriteringer, til samfunn og til 
studenter. 

• Samfunnsutfordringer 
o De store problemene verden står ovenfor og som vi må finne 

løsninger på. F.eks. Klima/miljø, helse, demokrati, finans, 
ressursfordeling, privatliv. 

• Sektorprinsippet 
o En begrep som beskriver utfordringen med å skape en nasjonal 

enhetlig forskningstrategi/prioriteringer grunnet fragmenterte 
departementale interesser. 

• Sektorsamarbeid 
o Forskning sett i relasjon med de andre sektorene (tverrsektoriellt 

samarbeid). At de kan ha felles prosjekter.  
• Stillingsvern 

o Offentlige ansattes beskyttelse mot oppsigelse. 
• Tidsdisponering 

o Hvordan de bruker tiden.  
Prinsipp: 

• Akademisk frihet 
o Mulighet til å forske/formidle det en ønsker uten hindring fra 

myndigheter/institusjon. 
• Dannelse 

o Dannelse er en bevisst holdning til samfunnsutfordringer, etikk 
og moral. 

• Etikk 



o Læren om moral. Man er snill og grei, og ikke gjør ting som går 
ut over andre på en negativ måte. 

• Kritisk tenkning 
o Refleksjon. Å stille spørsmål ved påstander og etablerte 

“sannheter” og å søke alternative syn og forklaringer. 
• Kvalitet 

o Gir skaperglede! 
• Samfunnsansvar 

o Befolkningens evne, vilje og ønske om å imøtekomme 
utfordringer, nåværende og fremtidige, og å se disse 
utfordringene i et historisk perspektiv. 

• Verdiskaping 
o Forskning som skaper verdier, både økonomisk og på personlig 

nivå. (evne til kritisk tenkning, samfunnsdeltakelse, moralsk og 
etisk ansvar) 

Begrep: 
• Anvendt forskning 

o Er som grunnforskning originalt arbeid utført for å oppnå ny 
kunnskap. Den har imidlertid først og fremst en praktisk 
målsetning. 

• Bredde/spiss - hvor tykk skal bredden være? 
o Forskningsmangfold vs forskningselite. Et (politisk) spørsmål om 

man innenfor forskningen skal prioritere å ha litt forskning på alt 
eller konsentrere midlene på de områdene vi er gode på.  

• Forskningskomponenten 
o En del av finansieringssystemet. Omfordeler midler til 

institusjoner med gode forskningsresultater. Indikatorene er: 
Antallet disputerte doktorgradskandidater, tildeling fra EUs 
rammeprogram, tildeling fra NFR og vitenskapelig 
publisering(publiseringsindikatoren). Lukket budsjettramme. 

• Forskningsmetode 
o Metodisk og metodologisk(læren om metode) tilnærming som 

for forskeren/forskningsmiljøene krever ulike virkemidler fra stat 
og institusjon 

• Grunnforskning 
o Eksperimentelt eller teoretisk arbeid som primært utføres for å 

erverve ny kunnskap om grunnlaget for fenomener og 
observerbare fakta – uten å ha en spesiell anvendelse eller bruk 
i sikte. Grunnforskning kan bli til anvendt forskning/All anvendt 
forskning har vært grunnforskning (Moser, 2014) 

• Impactfactor (IF) 
o Indikator som betegner gjennomsnittlig antall siteringer i et 

tidsskrift.  
• Oppdragsforskning 

o Bestilling av forskning både fra næringslivet og politisk hold. 
• Publisering 

o Offentligjøring/formidling (evt delvis offentliggjøring) av 
forskningsresultater. Ofte gjennom tidsskrifter eller i åpne 
arkiver. 

• SFF/SFI 



o Senter for fremragende forskning og Sentre for forskningsdrevet 
innovasjon. Er spesialordninger som sikrer langsiktig 
finansiering over en 5+5års periode. SFF finansierer 
fremragende forskning og sentrene har spesielt nasjonalt ansvar 
for denne forskningen. SFI-ordningen skal styrke innovasjon 
gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid 
mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. 
SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på 
områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. 

• Vitenskap 
o Systematisk, kritisk og metodisk kunnskapservervelse. 

Oppgave: 
• Doktorgradsutdanning 

o Forskerutdanning i et PhD-løp der individet ansettes ved 
institusjonen for å forske og levere avhandling. 

• Forskningsledelse 
o Organisering og administrasjon av forskergruppers aktivitet og 

fremdrift  
• Krav til forskere 

o Kravene som skal stilles til forskerene. F.eks. Formidling, etikk, 
studentaktivisering, kvalitet, veiledning, forske, publisere, 
undervise 

Verktøy: 
• Dannelse 

o En bevisst holdning til samfunnsutfordringer, etikk og moral. 
• Forskningsadministrasjon 

o De personene som på hver institusjon legger til rette for 
forskerene.  

• Forskningskomponenten 

o En del av finansieringssystemet. Omfordeler midler til 
institusjoner med gode forskningsresultater. Indikatorene er: 
Antallet disputerte doktorgradskandidater, tildeling fra EUs 
rammeprogram, tildeling fra NFR og vitenskapelig 
publisering(publiseringsindikatoren). Lukket budsjettramme. 
 

• Gaveforsterkningsordningen 

o Oppfordring til privat finansiering av forskningsprosjekter. For 
gaver på  over 3 mill, gir NFR i tillegg 25% av gavesummen til 
prosjektet.  

• Insentiv 

o Bruk av virkemiddel som fører til aktører tilpasser sin aktivitet i 
en ønsket retning. Fører av og til til uønskede virkninger. 

• Målstyring 



o Styring mot konkretiserte og definierte mål/rammer fremfor 
prinsipper. 

• SkatteFUNN 

o Skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning 
og utvikling.  
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