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Dekanvedtak - JF - 2019/26 - revidert økonomisk modell for forskergrupper 
Dagens økonomisk modell ble innført i 2017 i forbindelse med opprettelsen forskergruppene. Ved 
innføringen av modellen ble det også bestemt at den skulle evalueres etter to år. 

Det har hittil vært fire tildelinger på til sammen kr. 3.420.600. Per 14.6 2019 hadde ingen av 
forskergruppene har brukt opp de tildelte midlene. Selv om underforbruket varierer, er kun 43 
prosent av midlene (grunnbeløpet pluss ekstra tildelingene) brukt opp. 

Forskningsdekanen hadde våren 2019 møter med alle forskergruppelederne der den økonomiske 
modellen var et av temaene. Her kom det frem at forskergruppelederne ønsket at grunnbeløpet 
økes og at det er større fleksibilitet i bruken av midlene. Flere ville også gjerne ha mulighet til å 
bruke midler til bistand fra vitenskapelige assistenter. 

Fakultetsledelsen og administrasjonen har opplevd oppfølgingen av den økonomiske modellen 
vært utfordrende. To årlige utlysninger der gruppene kan søke mindre beløp flere ganger gjør 
modellen komplisert å følge opp. Det er videre ressurs- og tidkrevende å holde oversikt over bruken 
av midlene for både forskergruppeledere, vertsinstituttet og administrasjonen. I tillegg har det også 
vært uklart innenfor hvilken periode de innvilgede midler skal brukes. Tildelingene binder også 
opp summer i budsjettet i inntil to år, men det er uvisst om og eventuelt når disse vil brukes. 

Forskningsdekanen og administrasjonen har utarbeidet vedlagte forslag til revidert modell. Denne 
er diskutert i dekanatet, samt med instituttlederne og kontorsjefene. Alle har stilt seg bak det 
reviderte forslaget. 

Dekanvedtak: 

Dekanen vedtar den reviderte, økonomiske modellen for forskergruppene. 
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2-7 Økonomiske modell og tildeling av incentivmidler 

Forskergruppen vil få tildelt et grunnbeløp på kr. 60 000 per år. Dette disponeres fritt av 
forskergruppeleder til gruppens løpende aktiviteter og drift av gruppen. I tillegg til grunnbeløpet vil 
det være mulig årlig å få dekket utgifter inntil kr 120 000 ut fra ett til tre hovedkriterier.   

1. Arbeid med en større forskningssøknad, eksempelvis samarbeidsprosjekter med flere 
internasjonale partnere, ERC-søknad eller Senter for fremragende forskning. Utgifter til for eksempel 
en vitenskapelig assistent på timebasis (til søknadsarbeidet) og/eller reiseutgifter og møtevirksomhet 
for å få nasjonale og internasjonale partnere på plass, vil bli dekket. I tillegg kan midlene nyttes til 
ekstern konsulentbistand for kvalitetssjekk av søknad. Innsendt søknad må dokumenteres for å 
utløse midlene.  

2. Støtte til en større nasjonal eller internasjonal konferanse med eksterne aktører. Det er mulig å 
søke støtte til avlønning av studenter eller vitenskapelige assistenter på timebasis til slikt arbeide. 

3. Støtte til publisering av artikler og bøker. Kostnader til publisering (for eksempel Open Access) vil 
kunne dekkes. Det er mulig å søke støtte til avlønning av studenter eller vitenskapelige assistenter på 
timebasis til arbeide relatert til publisering. 

Aktiviteten det søkes midler til skal gjelde ny aktivitet og inngå i en større helhetlig plan for 
forskergruppen, og skal munne ut i en større prosjektsøknad og/eller et større arrangement og/eller 
publikasjoner.  

Det er ikke anledning til å søke midler til mindre enkeltstående seminarer eller som supplement til 
driftsmidler fra annen ekstern finansiering.  

Vertsinstituttet tildeler midlene basert på kriteriene og etter søknad fra forskergruppen. Godkjennes 
søknaden, vil forskergruppen kunne disponere den tildelte sum i det gitte året til de kostnader som 
er angitt i søknaden. 

Forskergruppen leverer til den frist vertsinstituttet fastsetter en kort rapport, der årets aktivitet og 
kostnader beskrives. Instituttet fører kontroll ved bruken av midlene. Fakultetet refunderer 
instituttets kostnader etter forbruk i forbindelse med årsavslutningen av regnskapet begrenset 
oppad til summene ovenfor.  

Forskergruppene kan også søke fakultetet om tildeling av en professor II-stilling som knyttes til 
forskergruppen når dette lyses ut.
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