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Høringssvar FoU ved HVO 
Jeg har organisert høringssvaret i tre deler. Den første delen omhandler forskningsgrupper, 
del to omhandler eksterne forskningsinntekter og internasjonalisering, mens den siste delen 
tar for seg organiseringen av BOA-arbeidet. 
 

Forskergrupper 
I HVOs strategiplan og handlingsplanen er det vedtatt at HVO skal:  «organisere meir av 
forskinga i forskingsgrupper». HVOs satsing på forskergrupper er ikke ny. Forskergrupper ble 
omtalt som et hovedgrep for å styrke forskningen ved HVO allerede under rektoratet Stave. 
Siden dette har etablering/styrking av forskergrupper blitt omtalt som et satsingsområde  
både under rektoratet Amdam, rektoratet Halse og nå altså under rektoratet Roppen.  
 
HVO har mange forskergrupper, trolig flere enn 20. Dette tallet rommer store forskjeller i 
størrelse, ledelse, organisering, formål og resultater. Som det vises til i høringsutlysningen 
tolkes HVOs praksis med at forskergrupper skal gro frem av seg selv som et uttrykk for 
«manglende visjoner». Det stemmer muligens, men det er ikke dermed gitt at en den 
foreskrevne løsningen med en ledelsesdefinert modell for organisering av forskergrupper er 
rett framgangsmåte. For å illustrere dette skal jeg kort nevne fire eksempler på svært ulike, 
men også vellykkede måter å organisere forskergrupper: 

 
- Prosjektgruppe: Rundt Peder Haug/Pedagogikkmiljøet (som i denne sammenhengen 

favner de fleste instituttene på AHL) har det blitt gjennomført en rekke NFR-
finansierte forskningsprosjekter (nyere eksempler er SPEED og MAFAL).  

 
- Samarbeid om datasett: Rune Kvalsund, Jon Olav Myklebust og Finn Båtevik har 

etablert og røktet et sett longitudinelle data om livsløpene til sårbar ungdom og har 
involvert en rekke personer ved institutt for sosialfag i analyse- og publiseringsarbeid 
knyttet til dette. 



 
- Samarbeid om publisering. I Kald-krig-prosjektet ved AMF har Rolf Werenskjold/ 

Henrik Bastiansen samlet en stor gruppe fagpersoner ved HVO, samt andre nasjonale 
og internasjonale miljøer, rundt flere felles publiseringsprosjekter om forholdet 
mellom mediene og den kalde krigen. 

  
- Forskningsmiljø. Ansatte på de to Kulturmøte-instituttene (Historie/RLK) 

samarbeider ofte internt og med andre om en rekke ulike eksternt finansierte 
prosjekter. Dette miljøet har svært høy suksessrate mht å hente ekstern finansiering. 

  
De fire eksemplene viser to viktige forhold. For det første kan en rekke ulike typer 
organisering fungere og det er lite trolig at en type forskergruppeorganisering er den beste 
for alle miljø/i alle situasjoner. Man bør derfor være varsom med å definere for stramt hva 
en forskergruppe skal være og hvordan den bør jobbe. Det andre forholdet er at det er en 
viktig fellesnevner ved de fire eksemplene og det er at samarbeidet er organisert rundt 
konkrete prosjekter. Siden prosjekter bør utvikles av fagmiljøene selv, bør utviklingen av 
forskergrupper fortsatt skje i fagmiljøene. HVO bør heller bidra til utviklingen av slike 
grupper ved bruk av kollegaveiledningsressurs, sentrale støtteordninger (såkorn, små 
driftsmidler, prioritering av stipendiater mm).  
 
I tillegg vil jeg legge til at HVO, så vidt meg bekjent, aldri har gjort noen grundig analyse av 
hvordan forskergruppene fungerer, om de er vellykkede, evt på hvilken måte de er 
vellykkede mm. En slik analyse ville vært svært nyttig i fagmiljøenes arbeid med å etablere 
og videreutvikle forskningsgrupper.  
 

Eksterne forskningsinntekter og internasjonalisering 
Som medlem av Båtevik-utvalget, som har avgitt en enstemmig innstilling, stiller jeg meg bak 
forslaget om å benytte kollegaveiledningsressurs som virkemiddel til å engasjere flere 
ansatte i BOA-finansierte FoU-prosjekter. Dette er et gjennomførbart tiltak ved alle HVOs 
avdelinger, som kan gi forholdsvis raske resultater. I tråd med mandatet, avgrenset Båtevik-
utvalget seg til mindre bidragsprosjekter samt typiske oppdrag. Større NFR-prosjekter og 
internasjonale-prosjekter er kun berørt indirekte. Jeg vil derfor gi tilbakemelding på disse 
spørsmålene her. 
 
Historisk sett har HVO fra tid til annen nådd opp i konkurranse om NFR-midler, men aldri 
hevdet seg godt på denne arenaen. Når det gjelder EU-prosjekter er bildet enda dårligere. 
Det er flere forhold som gir grunn til bekymring.  

- Det har lenge vært en utvikling der HVOs har hevdet seg stadig dårligere i 
konkurransen om denne type midler. 

- Enkelte miljøer (især Peder Haug/pedagogikk) har gjort det eksepsjonelt godt og slik 
bidratt til å kamuflere den generelle trenden 

- Konkurransen har blitt hardere.  
 
Konkurranseevne påvirkes grovt sett av to forhold: Søknadsskrivingen (originalitet, tilpasning 
til utlysning og sjanger, samt utarbeiding av realistisk plan for gjennomføring) og 
kompetansen (prosjektleder, prosjektgruppe) sammenlignet med konkurrentenes. Det er 



verdt å merke seg at HVOs lave suksessrate lenge har skyltes for lite erfaring/kompetanse og 
for svake støttefunksjoner på selve søknadsskrivingen. Jeg vurderer det som sannsynlig at 
HVO de siste ti årene har gått glipp av flere NFR-prosjekter på grunn av manglende 
spisskompetanse på dette området. Søknadskompetansen og støttefunksjonene rundt dette 
er fremdeles for dårlig. Dette skyldes at dette området lenge har vært nedprioritert. 
Konsekvensen er at våre fagmiljøer konkurrerer med et betydelig handicap. Dette må 
utlignes. Det positive her er at dette lar seg løse, gitt tilstrekkelig prioritering.  
 
En nyere utvikling som er mer urovekkende er at konkurransen mht kompetanse er markant 
skjerpet. Sagt på en annen måte: Det er kun noen få av våre toppfolk/fagmiljøer som er i 
nærheten av tetsjiktet vi konkurrerer med. Å gjøre noe med dette krever en helt annen 
tilnærming enn dagens: 

- Økt realisme. Man bør kun satse på NFR/EU-søknader som man har en realistisk 
mulighet til å vinne frem på. Mens dagens ledelse hittil har tatt til orde for sende flest 
mulig søknader, bør HVO i stedet a) være langt mer selektiv om hva vi satser på og b) 
satse skikkelig når vi først gjør det. Dette innebærer å begynne tidlig med å planlegge 
søknaden og å etablere samarbeidsavtaler. Når utlysning foreligger bør dette være på 
plass. 

- Bli med som juniorpartner. Å bli invitert/ invitere seg med på søknader er en god 
inngang når miljøet er for lite til å dra søknaden selv (men likevel sterkt).  

- Tenke langsiktig. Konkurranseevne på kompetanse er knyttet til et sett kriterier om 
fagpersoner og fagmiljøer som er forholdsvis stabile. Å bygge konkurranseevne kan 
gjøres gjennom en systematisk satsing på å styrke seg etter disse kriteriene. 
Juniorpartnerdeltakelse, relevante oppdragsprosjekter kan være gode måter å styrke 
konkurranseevnen på. 

 
 

BOA-organiseringen 
Dagens BOA-organisering varierer fra avdeling til avdeling. To avdelinger har en BOA-
ansvarlig som administrativt ansatt i full stilling. AMF har valgt en annen modell, der en 
person (undertegnede) kombinerer 20 % arbeid med prosjektakkvisisjon, med 
undervisningsoppgaver, samt arbeid i oppdragsprosjekter. Erfaringene med denne måten å 
organisere arbeidet på er gode. Vi har hatt en sterk økning i prosjektinntekter de siste 15 
månedene og kunne tatt på oss betydelig mer, gitt tilstrekkelig gjennomføringskapasitet i 
avdelingen. Jeg tilråder en videreutvikling av denne modellen der flere personer ved 
avdelingen har slike kombinasjonsstillinger. 
 
Min erfaring med arbeidsdelingen mellom avdelingene og fellesnivået er at den ikke 
fungerer og bør endres betydelig. BOA-koordinatorer kalles med ujevne mellomrom inn til 
møter med kontor for samfunnskontakt og rektorat. I disse møtene gis vi generelle 
oppfordringer til å skrive flere søknader, noe vi gjør etter beste evne uavhengig av disse 
møtene. AMF har så langt ikke mottatt noe hjelp av betydning i vårt akkvisisjonsarbeid.  
 
Fram til nå har søknadsstøtten på NFR /EU-prosjekter vært lagt til FoU-koordinator Ola 
Teige. Teige har en rekke andre oppgaver, sekretær for forskningsutvalget, avdelingsleder 



for kontor for samfunnskontakt mm. Han har således ikke hatt tilstrekkelig tid til dette 
formålet.   
 
Min tilråding: 

- Akkvisisjonsarbeidet på avdelingene bør utføres av fagpersoner og organiseres som 
deler av fagstillinger, gjerne i kombinasjon med prosjektarbeid. Det bør spres på flere 
personer.  

- Skal HVO ha en sentral støttefunksjon for NFR/EU-prosjekter, bør dette arbeidet 
prioriteres. Hvis dette arbeidet er tenkt å inngå i oppgaveporteføljen til en allerede 
overarbeidet forskningssjef (ny stilling), bør stillingsressurser heller overføres til 
avdelingene slik at de kan bygge opp egen kapasitet på dette området. 

 
 
 
 
 
   
 


