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Oppsummering etter møte med NFR 17. januar 2013.  
ePhortenr: 2011/6958 

 

Til stede:  

- Divisjonsdirektør Anders Hanneborg, Divisjon for vitenskap 

- Avdelingsdirektør Jon Holm, Avdeling for humaniora og samfunnsvitenskap 

- Seniorrådgiver Kjersti Asland, fagansvarlig for rettsvitenskap 

 

- Prodekan for forskning Kåre Lilleholt 

- Forskningsrådgiver Randi Rørlien  

- Forskningsrådgiver Jenny Graver  

 

Fakultetets ståsted:  

Formålet med møtet er å videreføre dialogen fra tidligere møter samt oppfylle strategiske mål. 

Viktige punkter til diskusjon:  

- Blir rettsvitenskapen vurdert på egne premisser og ikke bare som et samfunnsfenomen sett 

utenfra slik faget gjerne blir fremstilt som i programmene til NFR? Viktigheten av å forske på 

juridisk metode og videreutvikle rettsvitenskapen som fag i møte med helt nye 

internasjonale spørsmål.  

- Hvilke typer ressurser og virkemidler er mest nyttige i fakultetets rekrutterings- og 

arbeidssituasjon? Fakultetet trenger penger til forskere som både forsker og underviser samt 

støtte til «infrastruktur» som konferanser, reiser, nettverk… 

 

Momenter fra NFR:  

NFR ønsker tettere fagdialog med universitetene også på institutt- og fagnivå.  

Det er en utfordring å integrere HumSam-fagene i de store programmene. Vi oppfordres til å lese 

gjennom programplanene og påpeke der juridiske spørsmål mangler, men dette er selvfølgelig best å 

gjøre som en del av (de sjeldne) prosessene med å revidere programplanene.  

Vi oppfordres til å lese budsjettinnspillene fra NFR til regjeringen.  

Volumet på innvilgede søknader i rettsvitenskap er relativt høyt og ikke synkende. Men: Finansierer 

NFR det fakultetet trenger?  

NFR har som policy å dekke mer driftsmidler – det er legitimt å søke om å få dekket alle driftsmidler 

som kreves for å gjennomføre et prosjekt. MEN utlysningsteksten må følges; det er først og fremst 
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åpent for å søke om driftsmidler i forskerprosjekter, men det kan også legges ekstraordinært inn i 

postdoktorsøknader dersom det er faglig begrunnet.  

Frikjøp er ikke lenger tillatt i FRIPRO; NFR innser at enkeltforskerens ønske om mindre undervisning 

og mer tid til forskning ikke nødvendigvis er forenelig med institusjonens behov for 

undervisningskapasitet.  

Inntrykket av at rettsvitenskap får lite uttelling i FRIPRO, forsterkes av den generelt lave 

innvilgelsesprosenten. Rettsvitenskap bør være godt dekket opp med et eget fagpanel for 

rettsvitenskap samt (ofte) en jurist i fagkomiteen, men det kan diskuteres om fagpanelet er godt 

sammensatt. NFR vil be institusjonene nominere kandidater til den nye FRIHUMSAM-fagkomiteen.  


