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Bakgrunn: 

Det norske forskningslandskapet har endret seg radikalt gjennom de siste 15-20 årene. En rekke 

tiltak er gjennomført for å fremme kvalitet i norsk forskning og de aller fleste av virkemidlene har 

det til felles at de er i ekstern regi. Både premisser og virkemidler er satt av eksterne aktører, i all 

hovedsak av Forskningsrådet og EU. Samtidig øker universitetenes eksterne finansiering (ved MN 

utgjør denne ca. 40% av den totale finansieringen), på bekostning av basisfinansieringen.  

 

Det eksterne virkemiddelapparats påvirkning på MN forsterkes ytterligere av den resultat-baserte 

budsjettmodellen ved at suksess med eksterne prosjekter gir ytterligere budsjettmessig gevinst. 

Også institusjonenes internasjonale rangering påvirkes i stor grad av om de lykkes på de eksterne 

arenaene. 

 

Dette er forhold som vil adresseres i det pågående strategiarbeidet ved MN. Vi kan allerede se 

konturene av noen viktig punkter. Et av disse er:  

«Fakultetet skal legge til rette for utvikling av forskningsmiljøer som hevder seg i konkurranse med 

resten av Europa og verden, er ledende på sine områder, og aktivt utvider forskningsfronten.» 

 

For å støtte opp om denne strategiske ambisjonen og for at MN skal ta et sterkere lederskap på 

faglig utvikling av egne enheter har fakultetet påbegynt et arbeid med utvikling av en ordning for 

finansiering av «idesenter» (navnet er ikke bestemt).  

 

En «idesenter» er en gruppe forskere, som etter søknad og evaluering for en periode får anledning 

til faglig fordyping og ideutvikling i en felles organisert enhet. Ordningen er inspirert av en CAS-

modell (Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, se:  

http://www.dnva.no/c57896/seksjon/vis.html?tid=57898) 

samt forslag framsatt i en rapport fra tidligere forskningsdekan ved MN Anders Elverhøi.  

http://www.mn.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/faglig-fornyelse-og-kreativitet-.pdf 

Mulige tiltak ved ordningen er: 

 Støtte til opphold ved senteret for deltakere fra andre institusjoner (først og fremst 

utenlandske) og tilknytninger i form av II-stillinger (evt. lavere stillingsbrøk).  

 Faste faglige møteplasser/ workshops o.l. 

 Samlokalisering 

 Frikjøp/redusert undervisningsoppgaver 

 

Etablering av en idesenterordning ved MN har vært diskutert i instituttledergruppen og på 

strategiseminaret på Husøy 2018 og det har kommet mange innspill til innretning og utforming av 

en slik ordning.  
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