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Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 

Vedtak i styremøtet 22. april 2013 (16/13) om å etablere Endringsmiljøer samt orienteringssak 14. oktober 

(43/13). Vedtakssak for første utlysning (49/13) og andre utlysning (30/14). Oppnevning av Endringsmiljøer 

er et virkemiddel for å realisere deler av MN-fakultetets strategi Visjon 2020. 

 

De viktigste problemstillingene:  
Et av MNs mål er å utvikle slagkraftige og robuste forskningsmiljøer som kan hevde seg i sterk nasjonal og 

internasjonal 

konkurranse. Fakultetet har søkt å oppnå dette gjennom å oppnevne 15 forskningsmiljøer som 

Endringsmiljøer for en periode på ca. fem år (ni ble oppnevnt i 2013 og seks i 2014, med oppstart det 

påfølgende året). Endringsmiljøene skulle disiplinært eller på tvers av instituttene fungere som drivere for 

faglig fornyelse og i et rimelig tidsperspektiv føre til etableringen av nye, internasjonalt konkurransedyktige 

forskningsmiljøer som endrer og videreutvikler fakultetet. Samtidig skulle miljøene utvikle nye, sterke 

forskningsledere. Miljøene ble tildelt ekstra ressurser (ca. 6 stipendiater/postdoktorer samt noe driftsmidler 

til hvert miljø) og ble særskilt fulgt opp på andre måter. Arbeidet med oppnevningen foregikk i nært 

samarbeid med instituttlederne, både om selve prosessen og i evalueringen av søknadene. Evalueringen ble 

utført internt ved Fakultetet. 

 

I prosessen med opprettelsen av Endringsmiljøene ble det ikke diskutert hva som videre skulle skje når fem-

årsperioden for Endringsmiljøene løp ut. Som et ledd i en evaluering av ordningen, men også for å 

understøtte noen miljøer videre, besluttet dekanatet våren 2018 å åpne for en mulig forlengelse av ca. 

halvparten av de femten Endringsmiljøene. Endringsmiljøene som blir innvilget forlengelse, vil få 2-3 

stipendiater hver.  

 

Utlysning om forlengelse av Endringsmiljøer ble kunngjort før sommerferien. De overordnede føringene er 

de samme som ved utlysning av de opprinnelige Endringsmiljøene, dvs.: 

- Faglig KVALITET OG ROBUSTHET, herunder tilgang på og evne til å utvikle talenter 

- Vitenskapelig og samfunnsmessig relevans (brede muligheter i NFR og EU) 

- SFF(SFI) søknad eller store EU-søknader forventes av alle Endringsmiljøene. 

- POSISJONERING ift store utlysninger nasjonalt og internasjonalt 

 

Fjorten av de femten Endringsmiljøene søkte om forlengelse. Søknadene er blitt evaluert både ut i fra 

oppnådde resultater i første periode og videre planer for neste periode. Resultatene fra første periode er blitt 

evaluert av et administrativt panel ved MN, mens videre planer er blitt vurdert av eksterne evaluatorer, to for 

hvert Endringsmiljø. Fakultetets Scientific Advisory Committee (SAC) vil i panelmøte 4 desember diskutere 

søknadene og gi Fakultetet sin anbefaling om hvilke Endringsmiljøer som bør forlenges.  

 

Forskningsdekanen vil presentere Fakultetets rangering og innstilling av Endringsmiljøene på styremøtet. 

 

 

Vedtaksforslag:  
Styret slutter seg til de prioriteringene som er foretatt og innvilger forlengelse av X Endringsmiljøer. 
  

 


