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Senterleders vurdering 

TIK har i 2005 gjennomgått sitt mest krevende år siden etableringen i 1999. Dette skyldes 

åpenbart fagevalueringen av senteret og vedtaket om reorganisering som fulgte av denne. 

Fakultetets evaluering ble varslet i august 2004, men av ulike grunner ikke gjennomført før våren 

og sommeren 2005. TIK-senterets egenevaluering forelå i februar, evalueringsrapporten medio 

september. Dette medførte at flere saker under arbeid ved senteret ble sterkt forsinket ettersom 

behandlingen av disse måtte avvente evalueringen. Ventetiden resulterte i et tap av fremdrift i 

den langsiktige planlegging og en viss frustrasjon blant de ansatte.  

Evalueringens konklusjoner (se nedenfor) når det gjelder behovet for faglig konsentrasjon og 

styrket faglig ledelse er stort sett vel mottatt av de ansatte. Senteret har ved sitt styre sluttet seg 

til de fleste av anbefalingene i evalueringsrapporten (se nedenfor). Samtidig er rapporten noe 

ufullstendig når det gjelder vurdering av de resultater senteret har oppnådd i form av publisering 

og forskerutdanning og spesielt når det gjelder initiering og gjennomføring av tverrfaglig 

forskning.   

Senteret maktet å opprettholde det samme nivå for publisering i 2005 som i 2004 og med en 

rimelig blanding av internasjonal og nordisk publisering. Ved inngangen på 2005 kom Oxford 

Handbook of Innovation som resultat av et EU-prosjekt med professor Jan Fagerberg som en av 

redaktørene og hovedforfatterne. I september ble et mangeårig prosjekt avsluttet med de tre 

bind av Hydros historie 1905-2005 der senterets ansatte Ketil Gjølme Andersen og Einar Lie er 

forfattere av hvert sitt bind. Flere andre vitenskapelig ansatte har også bidratt med solid 

publisering. Men publiseringsfrekvensen er fortsatt til dels svært ujevnt fordelt. Det er som 

evalueringsrapporten også påpeker derfor fortsatt et åpenbart potensial for forbedring. 

TIK uteksaminerte 5 doktorgradskandidater i løpet av 2005, mot 3 i 2003 og 2 i 2004, og fikk 

innlevert ytterligere en avhandling som bedømmes i januar 2006. Dette var under målsettingen 

for året, men likevel akseptabelt. Progresjon i andre kandidaters arbeid har stort sett vært god 

og vil etter alt å dømme medføre at minst 5 avslutter med disputas i 2006. Det har imidlertid som 

i 2004 knapt vært tatt opp nye stipendiater på PhD nivå. Det skyldes svikt i finansiering fra 

Forskningsrådet og at prioritet, som i 2004, har ligget på postdoktoralt nivå. Dette har vært 
medvirkende til at et par planlagte forskerutdanningskurs er blitt utsatt til 2006. Det må 

derfor legges stor vekt på nyrekruttering av PhD stipendiater i 2006 og 2007. 
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I 2005 hadde Prosjektforum sitt siste kull med studenter under den ”gamle” ordning. Samtidig 

som siste kull utførte oppdrag for sin oppgave, bl.a. i samarbeid med Oslo kommune, ble et nytt 

opplegg planlagt og det ble ført forhandlinger om gjennomføring av det. Opplegget forutsetter 

integrering av et kurstilbud i masterprogrammer ved SV-fakultetet. Samtidig vedtok SV-fakultetet 

å endre Prosjektforums institusjonelle tilhørighet. Fra 1.1.06 er det derfor lagt under fakultetet. 

TIK-senteret har samtidig ført videre arbeidet med å innføre et 2-årig mastergradsprogram bygd 

på ESST. Universitetet vedtok høsten 2005 formelt å etablere et slikt program med et samlet 

årlig opptak for det nye programmet og ESST på 30 studenter. Også her fikk senteret dermed en 

endelig avklaring på en prosess som har pågått i over to år. 

Grunnet evalueringen og arbeidet rundt denne har det vært gjennomført flere allmøter enn 

vanlig. Den påtenkte gjennomgang av behovet for å styrke de konsultative organer innen 

senteret har også vært utsatt i påvente av evalueringen. Etter at denne forelå har staben vært 

engasjert i arbeidsgrupper med oppdrag å avgrense de to vedtatte kjerneområdene, vurdere 

mandatet og foreslå endringer i organisasjon og ledelsesstruktur. På grunn av interne 

diskusjoner har den endelige etablering av de siste samt en diskusjon omkring behov for 

presisering av mandatet tatt vesentlig lenger tid enn opprinnelig planlagt. 

I løpet av året har det i samarbeid med fakultetsadministrasjonen vært gjennomført omfattende 

utredninger og konsultasjoner omkring endringer i administrasjonen; også her vil konklusjoner 

først bli trukket i 2006. Derimot har samarbeidet med fakultetet om en total gjennomgang av 

prosedyrer for økonomistyring spesielt på prosjektnivå, vært gjennomført med meget godt 

resultat. For 2006 og senere år er det nå lagt et godt grunnlag for å kunne overvåke økonomien 

på en måte som et senter med en så kompleks portefølje av finansieringsmåter og – elementer 

krever. 

TIK hadde i 2005 relativt dårlig uttelling på søknader om ekstern prosjektfinansiering. Dette 

understreker behovet for økt konsentrasjon av og om den faglige virksomheten. 

TIK har i løpet av 2005 flyttet fra Forskningsparken til SV-fakultetet, Eilert Sundts hus.
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Forskning 

Prosjektsøknader 

Tittel Kilde Ansvarlig Resultat 
Nordic Network of Excellence 
 

NorFA Jan Fagerberg Avslag 

Specific targeted research project – TIGER 
(STREP 1.2.1) 

EU Fulvio Castellacci/ 
Jan Fagerberg 

Avslag 

Integrated Project : MICRO-DYN EU Jan Fagerberg Positiv 

Building a GELS   Architecture Genome 
CANADA 

Torben Hviid-Nielsen Ikke 
aktuelt 

Varieties of capitalism - revised version  NFR 
FRISAM 

Helge Hveem 
 

Avslag 

Norwegian research policy/politics in 
historical perspective 

NFR 
FRIHUM 

Sissel Myklebust Avslag 

Post doc stipend NFR 
FRIMUF 

Martin Srholec Avslag 

Bedrifters samfunnsansvar og bekjempelse 
av internasjonal økonomisk kriminalitet 
(Corporate Social  Resp.) 

NFR 
Nytt progr 

Bent Sofus Tranøy Avslag 

Teknologibedriftenes rolle i økonomien 
(under forberedelse) 

TBL Olav Wicken Avventer 

Vaccine Innovation Systems NFR Torben Hviid-Nielsen/ 
Jens Plahte 

Ikke 
aktuelt 

Public perception of biotech and other 
emerging technologies –  
EUROBAROMETER replication 

EU Torben Hviid-Nielsen Ikke 
aktuelt 

AUTUMN and later 
 APPLICATIONS (TENTATIVE)  

 
 

  

Integrated Research Project on new 
technologies for healthcare (elderly) 

EU John Law  
(Lancaster coordinator) 
with Ingunn Moser 

Avventer 

Center for Excellence on Innovation 
(shift from former plan to pursue CFF option) 

NFR 
Innovation 
Division 

Jan Fagerberg Ikke 
aktuelt 

SSA  as a continuation of ITEMS network   EU John  Law ? 

PhD stipend Guro Skarstad (m/NILF) NFR Kristin Asdal Positiv 
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Aktive prosjekter 

Høyteknologi og utvikling: Cubas satsing på bioteknologi i Helsevesenet og 

legemiddelssektoren

Den liberale bekymring: Individets kår og politiske strategier i markedssamfunnet 

Teknologi møter kultur

Forskerutdanningen

Globalisering som transformativ kraft

HMS-kultur i oljevirksomheten

Innovation, Perception, Ethics and Nature (IPEN)

IPP

National Systems of Innovation in a Globalising, Knowledge-Based Economy: A 

Comparative Study of Small Developed Countries in Europe and Asia  

Alzheimer's disease in science, politics and everyday life

Nature and science in politics and everyday practices

Kodenes fleksibilitet. Internett forstått gjennom et studie av fri programvare

Organisasjonsmessige utfordringer ved digitalisering av informasjonen i olje og gass 

bransjen

Competitive Advantages through knowledge creation and exploitation, CAKE

Expertise and consumer-power

Kunnskap, mening og økonomisk orden

Nordsjødykking

EFFIN - Effektivisering gjennom brukermedvirkning

Techtato 

Historie Norsk Hydro 1905 – 2005

TEARI Towards a European Area of Research and innovation

SIEPI The Structure of Innovation and Economic Performance Indicators

ITEMS – Identitying Trends in European Medical Space
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http://dbh.nsd.uib.no/nfi/rapport/?keys=26366&language=no
http://dbh.nsd.uib.no/nfi/rapport/?keys=28106&language=no
http://dbh.nsd.uib.no/nfi/rapport/?keys=27814&language=no
http://dbh.nsd.uib.no/nfi/rapport/?keys=28104&language=no
http://dbh.nsd.uib.no/nfi/rapport/?keys=28111&language=no
http://dbh.nsd.uib.no/nfi/rapport/?keys=29068&language=no
http://www.nifustep.no/norsk/innhold/programomr_der/innovasjonssystemer
http://web.bi.no/forskning/projects.nsf/0/3df87e8777645536c12563d70058760e?OpenDocument
http://www.tik.uio.no/Teari/index.html


Avsluttede prosjekter 

Etisk miljøregnskap med utgangspunkt i fiskeoppdrett, og med relasjon til reiseliv og 

næringslivet generelt

The North versus the South in globalising world: Leveraging in the role of multinationals in 

promoting development

Globalisering og internasjonalisering av norsk næringsliv (sammarbeid med BI)

POSTI

Publisering 
 
År 2004 2005 

Monografi - antall 5 (7)* 3 

Antologikapittel - antall 15 (21) 6 (9) 

Vitenskapelig artikkel -antall 20 (24) 21 (30) 

Sum poeng DBH** 63,40 48,90 (estimat) 

*Tall i parentes gjelder totalt antall rapporterte poster, også ikke registrerte (godkjente) kanaler. 

** Departementet har ikke avgjort om det skal gis 3 eller 5 poeng for ”nivå 2 publikasjoner”, men 

her er 3 poeng lagt til grunn. 

 

Kommentar til publiseringstall: 

Sammenligning mellom 2004 og 2005 yter ikke full rettferdighet til utviklingen; 

TIK disponerte i 2005 4,5 færre vitenskapelige årsverk enn i 2004, hvorav 2 seniorstillinger. For 

eksempel utgjør uttelling for Narula i 2004 alene differansen mellom de to årene.  

For fullstendig oversikt over resultatene se søk i  Frida og/eller vedlegg s 34 - 34. 
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https://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2005&ar-til=2005&sted=185170100&visParametre=1&ukat=MONOGRAFI&ukat=ARTIKKEL&ukat=OVERSIKTSART&ukat=KAPITTEL&sort=kategorier&bs=100


Utdanning         

Forskerutdanning        
TIK har pr. 31.12.05 23 doktorgradsstudenter, hvorav 10 stipendiater (to på kvote-stipend) på 

dr.polit.-programmet, 11 stipendiater på ph.d.-programmet, 1 stipendiat på dr.art.programmet og 

1 stipendiat på dr.scient.-programmet. 

Vidar Enebakk disputerte for graden dr. art. 4. mars 2005 med avhandlingen: Mellom de to 

kulturer. Oppkomsten av vitenskapsstudier og etableringen av Edinburgh-skolen 1966-76.  

 

Olav Hamran disputerte for graden dr. art. 10. mars 2005 med avhandlingen: Det egentlige 

drikkeonde. Måtehold i etterforbudstida.  

 

Christine Myrvang disputerte 11. juni 2005 for dr. philos. graden med avhandlingen: I forbrukets 

grenseland. Innganger til konsum, kultur og samfunnsanalyse 1914-1960.  

 

Martin Srholec disputerte 14. desember 2005 for graden dr. polit. med avhandlingen: Innovation 

and economic development in the global economy.  

 

Sverre Herstad diputerte 15. desember 2005 for graden dr. polit. med avhandlingen: Utenlandsk 

direkte eierskap. Analytisk rammeverk, tendenser og implikasjoner. 

PhD-kurs:  

TIK sto som arrangør for et doktorgradskurset “Science and Technology Studies” (kursprogram) 

med John Law 9.-13. mai. Kurset hadde stor internasjonal deltagelse. 

TIK var medarrangør av “Technology and Risk: Public Perception and Social Assessment” med 

Brian Wynne 25.-29. juli. Del av The Oslo Summer School in Comparative Social Science 

Studies
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http://www.tik.uio.no/phd/stscourse2005.html
http://www.sv.uio.no/oss/index.html
http://www.sv.uio.no/oss/index.html


Masterprogrammet ESST  
Opptak for studieåret 2005-2006: 

Søkergrupper Søkere Tilbudt plass 
SV 25 17 
HF   2 1 
MN/teknologi   8 5 
ØK   7 3 
Andre   2 1 
Samlet 44 27 

Programmet uteksaminerte 12 studenter , hvorav 3 fikk beste karakter ”Distinction”. 

Masteroppgavene er å finne elektronisk på DuO. To studenter fikk ikke godkjent 

masteroppgaven, men vil levere igjen våren 2006 – for øvrig sammen med 5 andre studenter 

som har hatt inntil 6 måneder permisjon. Kandidatgjennomstrømming over tid vil reflekteres i 

NSD-basen. 

Prosjektforum  

Prosjektforum har vært inne i sitt siste år som ”semesteremne” og forventes å gjennoppstå som 

20 studiepoengs mastergradsemne fra høsten 2006 - da utenfor TIKs regi. I 2005 søkte i alt 140 

studenter om opptak til 55 plasser fordelt på disse prosjektene: 

Vår: 

Forum for Org. psykologer (veileder: Jan Fr. Alfsen) 

Lånekassen (veileder: Bjørn A. Wisth) 

Multikonsult (veileder: Henrik Finsrud) 

Coop (veileder: Espen Ekberg) 

UDI (veileder: Anne I. Hilsen) 

Høst: 

Stiftelsen Feriekoloni Hudø. Prosjekt om videreutvikling av feriekolonier og leiropphold for Oslo-

barn. 

Odontologisk fakultet, UiO. Prosjekt om bedring av tannhelse blant små barn i Oslo i samarbeid 

med helsestasjonene. 

Kirkens Bymisjon/Batteriet. Prosjekt om oppstart av møtested for somalisk ungdom. 

Det norske Studentersamfund. Prosjekt om avvikling av debattmøte om storbyfattigdom i 

Storsalen Chateau Neuf 
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http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/Extract?ORGID=208&
http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/student/kandidater_rapport.cfm?kandtittel=x&prognavn=x&studkode=x&kandkode=x&progkode=x&semester=x&sti=progkode&insttype=11&arstall=2005&instkode=1110&finans=egen&fakkode=210&ufakkode=000&beregning=Totalt.antall&valgt_sti=Unive


Trygg Trafikk. Prosjekt om trafikkopplæring som miljøtiltak blant Oslo-ungdom. 

Stiftelsen Norsk Form. Prosjekt om kartlegging av barns bruk av uterommet i tre bydeler i Oslo.  

Master i teknologi, innovasjon og kunnskap (TIK) 
Studiekomitéen ved universitetet har godkjent oppstart av to-årig master ved TIK – bygget på 

det eksisterende ESST-programmet. Oppstart høsten 2006 vil blant annet innebære: 

opptak av 10 ekstra studenter  

- høstsemester parallelt med ESST  

- 1 nytt kurs i vårsemetseret  

- 1 kurs i kvantitativ metode  

- veiledning av i alt 30 studenter (inkl ESST) 

 

Utdanningsplan for programmet  

4. semester 
(obligatorisk 

emne) 

 
30 sp arbeid med mastergradsoppgave (30/50 sp) 

(TIK4091/92) 

3. semester 
(valgfrie emner) 

 

TIK4030  
eller annet godkjent 
metodeemne (10 sp) 

Mastergradsoppgave (TIK4091/92)  
eller  

Prosjektemne SVPROFOR (20 sp) 

2. semester 
(valgfrie emner) 

 

TIK4050 
(10 sp) 

 TIK4010 eller TIK4020 (20 sp) 
eller andre emner etter godkjenning 

1. semester 
(obligatorisk 

emne) 

 
TIK4000 (30 sp)  

omfang 10 sp 10 sp  10 sp 
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Formidling, samfunnskontakt og informasjon  
TIK seminarer/konferanser
 
31. mars May-Brith Ohman Nilsen: ”Mennesker, makt og mikrober: Epidemibekjempelse og 

hygiene i Kristiansand 1830-1880 i lys av kunnskapsutvikling basert på kollektive 

lokalerfaringer og vitenskapelige debatter.” 

07. april Torben Hviid Nielsen og Erik Oddvar Eriksen: Globalisering og individualisering.  

11. april Lars Risan: ”Kjøtt og rasjonalitet” 

03. mai Jan Fagerberg: ”Oxford Handbook of Innovation” 

12. mai Govindan Parayil: ”The Digital Divide and Increasing Returns: Contradictions of 

Informational Capitalism”. 

17. mai Tian Sørhaug: “Pierre Bourdieu’s Critique of the STS (Science, Technology and 

Society)-Tradition in  Science of Science and Reflexivity (2004).” 

01. sept Francis Sejersted: ”Sosialdemokratiets tidsalder.” 

29. sept Richard Higgott: “Global governance, institutions and accountability” 

29.-30. sept Helge Hveem: “Globalisation program” workshop 

13. oktober Sissel Myklebust "Organisasjon som struktur og prosess"  

og Tor Hernes (BI): "Organisasjon som prosess ikke entitet" 

20. oktober David Edgerton: “Two myths in science policy: the linear model and the 

correlation of innovation and growth.” 

26. oktober Einar Lie, Ketil Gjølme Andersen, Finn Erhard Johannesen m.fl.: ”Norsk Hydros 

historie”  

27. oktober Liv Emma Thorsen: ”Framstillinger av dyr i kulturhistorie.”  

10. november Ole Andreas Brekke: ”Technology assessment as organised deliberation.” 

24. november Vidar Enebakk og Beate Elvebakk: ”Om forsøkene på å telle seg til kvalitet” 

08. desember Dag Gjestland: ”Eliter og samfunnsformasjon i Norge 1814-1850.” 

 
 
 

Konferansebidrag og faglig presentasjon (se utdrag fra Frida i vedlegg side 35-38) 
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https://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2005&ar-til=2005&sted=185170100&visParametre=1&hkat=FOREDRAG&sort=kategorier&bs=100


Mediebidrag (utdrag fra Frida) 

 
Andersen, kjetil Gjølme. Hydro 100 år. NRK Dagsrevyen 26.09.2006 

Andersen, Ketil Gjølme. "Fløgstad og direktørfruene" . Morgenbladet 2005 

Andersen, Ketil Gjølme; Lie, Einar. Kapitalister og garantister. Dagbladet 2005 

Asdal, Kristin. Da husdyra ble storpolitikk (Klassekampen, side 14-15, 28.12.05)  

Asdal, Kristin. Det folk ikke vil ha (Morgenbladet 9.-15.12.05)  
Asdal, Kristin. Store ord og tause styringsteknologier. "Nei takk, vi kjøper ikke statlig politikk 

ved døren". Det folk ikke vil ha . Morgenbladet 2005;186(49):18-19 

Enebakk, Vidar og Elvebakk, Beate. Å telle seg til kvalitet (Dagbladet 25.11.05) 

Lie, Einar og Andersen, Kjetil Gjølme. Hydro: Kapitalister og garantister (Dagbladet 2.12.05)  

Hveem, Helge. Intervju NRK 14.3 
Hveem, Helge. Intervju NTB og NRK 17.3 
Hveem, Helge. Intervju Vårt Land 26/7 
Hveem, Helge. Stormaktenes egen klubb. Aftenposten 06.07.2005 
Hveem, Helge. Økonomiens grenser. Dagbladet 2005 18.08.2005 

Hveem, Helge. Dag Hammarskjöld - den moderne svensken. Dagbladet 2005 29.7.05 

Hveem, Helge.Intervju Ukeavisen Ledelse 12.8 

Hveem, Helge. Presentasjonsartikkel om TIK i Soziale Technik (Sveits) nr 4/05 

Myklebust, Sissel; Myrvang, Christine; Brenna, Brita Staxrud. Kampen om konsumet. 

Klassekampen  10.01.2005 

Myklebust, Sissel. Tankevekkende selvhjelpsbok. Prosa 2005;11(3):30-33 

Myrvang, Christine. "Sånn er livet". NRK P2  20.06.2005 

Myrvang, Christine. "Konsum og kurtise". Morgenbladet 14.01.2005 

Myrvang, Christine. Vinmonopolets historiske skvis. Dagbladet 2005(27):34-34 

Treimo, Henrik; Hviid-Nielsen, Torben. Ønsker kunnskapsflyt. Klassekampen 24.01.2005 

 
Gjesteforskere  
 

Jinghua Xu, South China Normal University, Guangzhou 01.08.2005 – 01.06.2006 

Watu Wamae,  Université de la Méditerranée, Frankrike 01.09.2005 – 16.10.2006 

Wackers Ger, Universiteit Maastricht, Nederland 03.10.2005 – 31.01.2006 

Thorsen Liv Emma, IKOS Kulturhistorie, UiO 05.09.2005 – 31.12.2005 
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https://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2005&ar-til=2005&sted=185170100&visParametre=1&hkat=MEDIEBIDRAG&ukat=ARTIKKEL_POP&ukat=KRONIKK&ukat=LEDER&ukat=LESERINNLEGG&ukat=BREV_TIL_RED&ukat=SHORTCOMM&sort=kategorier&bs=100
http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/5075346.html
http://www.tik.uio.no/Klassekampen2005-12-28.pdf
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/section?Category=AKTUELT003
http://www.dagbladet.no/kultur/2005/11/25/450372.html
http://www.dagbladet.no/kultur/2005/12/02/451011.html


 

Forskningsopphold i utlandet 
 
Ingunn Brita Moser, University of Lancaster, 22.04.2005 -  08.05.2005 

Brita Staxrud Brenna, Max-Planck-Gessellschaft, 15.08.2005 – 15.01.2006 

Helge Hveem, European University Institute Firenze, 02.04.2005-01.05.2005 

Jon Vatnaland, University of California, Berkeley, 01.08.2004 – 01.07.2005 

Irene Olaussen, Universiteit Maastricht, Nederland 

Christian Lundestad, Universiteit Maastricht, Nederland 

 
Utgitt i TIKs-publikasjonsserier
 
Reprint nr. 25/2005 

Torben Hviid Nielsen ” The Political Ethics of Human embryonic Stem Cells, 

ISSN: 1501-9888 ISBN: 82-7986-083-5 

 

Working Paper nr. 35/2005 (nettutgave)  

Knut Haukelid “Oljekultur og sikkerhetskultur – del 4” 

ISSN:1501-8040, ISBN: 82-7986-080-0 

 

Working Paper nr. 37/2005 (nettutgave) 

 Sigtona Halrynjo ”Helse, miljø sikkerthet for rasjonelle arbeidstakere eller hele mennesket? 

ISSN: 1501-8040, ISBN:82-7986-084-3 
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Personal  
TIK-senteret omfatter 31.12.2005 45 ansatte i overkant av 40 årsverk inkludert administrasjon. 

Kategori ansatte Antall Årsverk 

Faste vitenskaplige inkl. senterleder 13 13

Prof II/Forsker 20% stilling 4 0,8

Prosjektansatte 3 3

Post dok 5 4,5

Stipendiater 13 13

Admin 7 5,75

Sum 45 40,05

På våre nettsider finnes oversikt over personalsammensetningen: 

Grunnet senterets innretning mot eksternt finansierte prosjekter har senteret hatt en rekke 

midlertidige ansettelser knyttet til prosjektene, det være seg midlertidig ansatte forskere og en 

stipendiat. 

I desember måned vedtok fakultetets tilsettingsråd ansettelse i de to eksternt finansierte 

forskerstillingene med 20% arbeidsplikt for senteret. Tilsettingsrådet ga sin tilslutning til at 

Ingunn Brita Moser og Kristin Asdal blir ansatt i stillingene. 

Einar Lie sluttet 31.12 for å begynne som professor ved historieseksjonen på HumFak. 

Torben Hviid-Nielsens stilling flyttes fra 1.1.06 til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved 

SV-fakultetet. Begge mottok gave fra senterleder i forbindelse med at de har arbeidet mer enn ti 

år ved samme enhet.
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Styring og ledelse   

Styret har i 2005 bestått av følgende: Styreleder Geir Høgsnes (Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi); Styremedlemmer Camilla Serck-Hansen (Historisk Institutt), Ådne Cappelen 

(eksternt medlem) og Ingunn Valvatne (eksternt medlem, tiltrådte 12.04.05); styremedlemmer fra 

TIKs vitenskapelige stab: Olav Wicken (vara for ham Ingunn Moser), Ketil Gjølme Andersen, og 

Sjur Kasa (vara vara for Wibes frem til april -05, deretter Tommy Clausen); og 

studentrepresentantene Ole Andreas Gjerull og Espen Aasen (vara Tonje E. Kristiansen) 

Innstillingsutvalg  

TIK-senteret fikk eget innstillingsutvalg fra 2003. Rådet har i 2005 bestått av: styreleder Geir 

Høgsnes, Olav Wicken (vara Ingunn Moser), Sjur Kasa/Tommy Clausen (vara Sjur Kasa) og 

studentrepresentantene Ole Andreas Gjerull, Espen Aasen og Tonje E. Kristiansen (vara). 

Senterleders ledergruppe har i 2005 bestått av senterleder Helge Hveem, stedfortreder Einar Lie 

og avdelingsleder Irene Sandlie. Einar Lie har vært utpekt som senterleders stedfortreder og har 

fungert i dennes fravær. Senterleder, stedfortreder og avdelingsleder møtes jevnlig, som regel 

hver annen uke eller oftere etter behov. I tillegg møter denne gruppen ved enkelte anledninger 

undervisningsansvarlig i saker som har med kursene å gjøre, og lederne for forskningsgruppene 

(se nedenfor).  

Ansvarlig for forskerutdanningen har vært Torben Hviid-Nielsen i første halvår 2005 og deretter 

Govindan Parayil. Undervisningsansvarlig var Olav Wicken. 

Ansvarlig for ESST var Terje Grønning (til 15.8) og Olav Wicken (fra 16.8). 

Forskningsgruppene:Gruppe 1 (Vitenskap/teknologi/natur, leder Torben Hviid-Nielsen), Gruppe 

2 (Vitenskap/natur/kultur, leder John Law assistert av Ingunn Moser), Gruppe 3 (Økonomisk 

organisering/kultur/globalisering, leder Einar Lie), og Gruppe 4 (Innovasjon/vekst/utvikling, leder 

Jan Fagerberg assistert av Olav Wicken). Det har vært holdt  møter mellom senterledelse og 

gruppelederne. 

Se forøvrig mer generell informasjon om TIK på nettsidene. 
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Uvikling av administrasjonen ved TIK 

Utgangspunkt 

I forbindelse med fagevalueringen av TIK-senteret, fikk nettverksgruppen for administrative 

ledere ved fakultetet et særlig oppdrag å gjennomgå de administrative tjenester ved TIK. Dette 

ble igangsatt samtidig med at instituttledermøtet i juni d.å. ga gruppen i mandat å arbeide videre 

med utvikling av administrative tjenester ved hele fakultetet. Sistnevnte har resultert i et notat av 

19. oktober, som angir retning for videre arbeid med utvikling av de administrative tjenestene 

ved SV-fakultetet og TIK. 

Beskrivelse av dagens situasjon – Ressurser 

Administrasjonen ved TIK består av 7 personer (5,75 årsverk). Administrasjonen er i stor grad 

orientert mot studier, personaladministrasjon og økonomiforvaltning og i mindre grad mot 

forskningsadministrasjon og prosjekthåndtering. Sistnevnte funksjon er fragmentert og 

enkeltoppgaver er fordelt mellom flere av personene i administrasjonen. Det eksisterer således 

ingen helhetlig administrativ støtte til det som er kjernevirksomheten, og administrasjonen er 

ikke godt nok tilpasset den faglige aktiviteten enheten har.  Når TIK har en forholdsvis 

omfattende og kompleks prosjektportefølje, fra kontrakter innenfor privat sektor til NFR- og EU-

prosjekter og -nettverk, utgjør dette en stor ulempe og ufordring for senteret og den 

administrative staben. 

TIK administrasjonen er forholdsvis liten og dekker et vidt spekter av administrative funksjoner, 

og det knytter seg spesielle utfordringer til små heterogene administrative enheter. De kan være 

mer sårbare, og det kan være vanskelig å oppnå stordriftsfordeler.  

Hovedutfordringer for enheten 

Som det fremgår i punktet ovenfor er TIK administrasjonen i dag ikke innrettet mot å ivareta 

enhetens hovedoppgaver på det administrative området. TIK-administrasjonen står dessuten 

overfor en del utfordringer når det gjelder nye oppgaver og forventninger knyttet til initiering og 

gjennomføring av faglig virksomhet. Dette aktualiserer seg gjennom blant annet behov for mer 

forskningsadministrasjon og derav støtte til faglig aktivitet og bedre ressursutnyttelse totalt sett. 

Dels knytter utfordringene seg til faglige og spesielt forskningsstrategiske områder, hvor 

administrasjonen vil spille en viktig rolle i forhold til støtte rundt en tydeligere faglig fokus, 

forskningsledelse og organisering av forskningsmiljøet.  Det faktum at enheten i stor grad må 

orientere seg mot mer strategisk faglig bruk av ekstern finansiering begrunner et ytterligere 
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fokus mot forskningsadministrative ressurser og kompetanse. Den foreliggende fagevaluering 

støtter opp under og tydeliggjør TIK’s egne målsetninger hva gjelder behovet for administrativ 

støtte til kjernevirksomheten og at forsknings-administrativ kompetanse ved senteret må 

prioriteres høyere. 

Forslag til endringer i administrasjonen 

Begrunnet i behovet for å tilpasse den administrative støtte til primæraktivitetene ved TIK, 

fremkom det i et eget notat av 20.10.05 fremkom det vurderinger og forslag som angir retning for 

organisering av oppgaver og funksjoner og konkrete forslag til hvordan dette kan løses. 

Forslaget  har vært diskutert med fakultetets ledergruppe (dekanat og instituttledere, 

senterledere), som støtter forslaget. I forkant av notatet ble det holdt et felles informasjonsmøte 

for alle fakultetsansatte om fremtidig utvikling av administrative tjenester ved fakultetet. TIKs 

administrasjon ble informert om det konkrete forslaget til endringer i TIKs administrasjon i forkant 

av informasjonsmøtet. Pga av sykdom i administrasjonen, lykkes det derfor dessverre ikke å få 

informert alle i forkant av gjennomgangene. Sistnevnte fikk en separat gjennomgang med 

avdelingsleder ved tilbakekomst til arbeid.  Det ble videre lagt opp  til en tett dialog med alle 

ansatte i administrasjonen, der de kunne komme med innspill og synspunkter på forlagene. 

I hovedtrekk består retningen i forslaget av behovet for: 

En administrasjon som i større grad er tilpasset den faglige aktiviteten ved TIK 

Styrking av den forskningsadministrative støtten  

Styrking av formelt og uformelt samarbeid og kontakt med andre enheter 

Fortsatt fokus på videreutvikling av økonomistyring, spesielt rettet mot den eksternt finansierte 

porteføljen 

Utvikling av administrative tjenester i tråd med fakultetets strategi  

Kommentarer fra administrasjonen 

Forslaget fra nettverket for administrative ledere ved fakultetet, utløste negative reaksjoner blant 

de administrativt ansatte ved TIK. Reaksjonene knyttet seg til prosedyre og enkelte konkrete 

løsningsforslag. TIK administrasjonen deler beskrivelsen av dagens situasjon og senterets 

ufordringer og stiller seg positive til den retning som forslaget angir. TIK administrasjonen 

fremmet et eget forslag til endringer. Dette forslaget ville innebære en økning i de administrative 

kostnadene. 
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Status og videre arbeid 

Siden alle er enige i den retning som forslaget trekker opp, ønsker vi 2006 å gå videre på denne 

retningen og gjøre endringer i tråd med retningen når det praktisk og av andre hensyn lar seg 

gjennomføre. Endringene vil bli foretatt i tett dialog med enkelte ansatt. 
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Økonomi og regnskap  
 

Finansieringskilder  
 

 

  2005
Inviduelle NFR Dr Grad/Post doc 763 123
NFR   10 013 250
Øvrig statlig 483 333
Halvoffentlig/halvprivat 446 787
Private   951 778
EU   862 824

Finansieringskilder

0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000

10 000 000
11 000 000

2005

Kilde

K
ro

ne
r

Inviduelle NFR Dr Grad/Post doc
NFR
Øvrig statlig
Halvoffentlig/halvprivat
Private
EU

 

Samlede inntekter utgjorde i overkant av 25 millioner kroner, hvorav henholdsvis den 

universitetsinterne basisbevilgning utgjorde 11,8 millioner kroner og omlag 13,5 millioner kroner 

kom fra eksterne finansieringskilder. I overkant av 50% av TIKs midler kommer fra eksterne 

kilder. Av disse utgjør NFR den klart største finansieringskilden. 

 

Inntektssiden ved senterets økonomi i 2005 er tilfredsstillende. Til tross for at vi bestreber oss på 

å oppnå større prosjekter med lengre varighet, viser det seg i praksis at dette fortsatt er 

vanskelig. Sikrede inntekter for de neste år er dermed bratt synkende. Dette har vært 

situasjonen de siste årene. Det er derfor fortsatt en stor utfordring å sikre senteret en mer 

langsiktig finansiering. 
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Resultatregnskap 

Resultatet for 2005 viser at TIK har et overskudd på omtrent kr 804.000,-. Overskuddet skyldes 

utsatt aktivitet i forbindelse med Fagevalueringen av senteret. 

Basis virksomhet 

TIK har hatt en grundig gjennomgang av alle eksterne prosjekter i samarbeid med fakultetet. 

Dette har bidratt til en bedre oversikt over alle inntekter og kostnader i prosjektperioden og 

eventuelle overskudd og underskudd ved prosjektslutt. Noen underskudd er forhindret, andre er 

forskjøvet frem i tid pga forlengelse i tilsettingsforhold og noe er tatt. Dette har bidratt til at det 

budsjetterte underskuddet er betraktelig mindre enn forventet ved inngangen til 2006. 

Utsatt aktivitet  

TIK har gjennomgått en omfattende fagevaluering. Naturlig nok har da enkelte aktiviteter blitt 

utsatt i påvente av resultat og implementering. Dette gjelder en Post. doc stilling kr 576’ og to 

forskerstillinger hvor basis skal dekke 20 % av lønn (omstillingsmidler) kr 250’. I tillegg har TIK 

utsatt lederutviklingskurs (likestillingsmidler) kr 30’ og Australia-reise (utviklingsmidler) kr 60’.  

TIK-senteret Budsjett Regnskap Avvik 

Regnskap 

2004 

Endring 

fra 2004 

Overført fra i fjor -202 -202 0 791 -993 

Sum inntekter 13 709 13 698 11 13 848 -150 

Sum investeringer 0 107 -107 167 -60 

Sum lønn 10 547 9 819 728 10 699 -880 

Andre driftskostnader 4 496 2 684 1 813 3 237 -554 

Avsluttede prosjekter 

EFV-b 0 284 -284 -53 337 

Sum kostnader (inkl. 

inv.) 15 043 12 894 2 150 14 050 -1 156 

Resultat  -1 335 804 -2 139 -202 1 006 
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Eksternt finansiert virksomhet 

TIK hadde ved inngangen til 2005 29 aktive prosjekter. 5 av disse er avsluttet i løpet av året. 

Totalt har dette gitt 46’ i overskudd og 519’ i underskudd, herav totalt 473’  i underskudd. TIK vil i 

2006/2007 måtte dekke inn ytterligere 0,7 mill. kroner i prosjektunderskudd for 5 prosjekter 

gjennom basisvirksomheten. 

TIK-senteret 

Regnskap 

2005 

Regnskap 

2004 

Endring 

04-05 

Sum inntekter 16,005 17,171 -7% 

Sum investeringer 0 0  

Sum lønn 9,604 9,975 -4% 

Andre driftskostnader 3,691 6,987 -47% 

Avsluttede prosjekter 

EFV-b -284 53 -634% 

Avsluttede prosjekter 

EFV-o -189 -284 -33% 

Sum kostnader (inkl. 

inv.) 12,823 16,731 -23% 

Resultat  3,183 440 623% 
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73 

 
46. Parayil, Govindan. The digital divide and increasing returns: Contradictions of 

informational capitalism. The Information Society: an international journal 2005;21(1):41-51
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Vedlegg 2. Konferansebidrag og faglig presentasjon 

Konferansebidrag og faglig presentasjon 
 
1.  Andersen, Ketil Gjølme. "Flaggskip i fremmed eie. Hydros historie 1905-1945" 

[Populærvitenskapelig foredrag]. Folkemøte 2005 
 
2.  Andersen, Ketil Gjølme. "Ingeniørrollen i historisk perspektiv" [Vitenskapelig foredrag]. 

Foredrag i Polyteknisk forening 2005 
 
3.  Andersen, Ketil Gjølme. "Innovasjonsstrategier i Norsk Hydro 1905-2005" 

[Populærvitenskapelig foredrag]. Ledersamling i Norsk Hydro 2005 
 
4.  Andersen, Ketil Gjølme. Kraftindustrien i Norge og Sverige. Eksempelet Norsk Hydro. 

[Vitenskapelig foredrag]. De svenske historikerdagene i Vâsterås.; 16.09.2005 - 18.09.2005
 
5.  Andersen, Ketil Gjølme. "Norsk Hydro og industrialiseringen av Telemark" [Vitenskapelig 

foredrag]. Seminar 2005 
 
6.  Andersen, Ketil Gjølme. "Strategi og ledelse i Norsk Hydro 1905-1945" 

[Populærvitenskapelig foredrag]. Ledersamling i Norsk Hydro 2005 
 
7.  Andersen, Ketil Gjølme. "Tyske forbilder for mellomkrigstidens norske krisedebatt? 

Rollene til Ragnar Frisch og Ole Colbjørnsen." [Vitenskapelig foredrag]. Seminar 2005 
 
8.  Asdal, Kristin. Before Nature [Vitenskapelig foredrag]. Turku Methodological Conference & 

Nordic Environmental History Conference.; 15.09.2005 - 17.09.2005 
 
9.  Asdal, Kristin. Boundary traffic: Doing animal-human relations, doing science-politics 

relations through the lab [Vitenskapelig foredrag]. Rhizomatic Creatures; 26.04.2005 - 
27.04.2005 

 
10. Asdal, Kristin. Boundary-traffic: Veterinary Practices, Mediations of Animal Bodies, Food 

and State-bodies [Vitenskapelig foredrag]. Senterseminar; 10.02.2005 - 10.02.2005 
 
11. Asdal, Kristin. "Den materielle utfordringen: Humaniora uten ting? Konge uten land?" 

[Vitenskapelig foredrag]. Ting, kultur og historie, nasjonalt fagseminar for folklorister og 
etnologer; 27.01.2005 - 29.01.2005 

 
12. Asdal, Kristin. Den relasjonelle maten - Nedslag i matpolitikkens historie 

[Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar, ; 10.05.2005 - 10.05.2005 
 
13. Asdal, Kristin. Kampen om matpolitikken. Opptakten til Mattilsynet [Vitenskapelig 

foredrag]. Instituttseminar; 04.04.2005 - 04.04.2005 
 
14. Asdal, Kristin. Unionssak og veterinærsak: Mellomriksloven og husdyrtransporten -en 

upåaktet forbindelse [Vitenskapelig foredrag]. Møte; 15.11.2005 - 15.11.2005 
 
15. Asdal, Kristin. Veterinærpraksiser i lab og politikk [Vitenskapelig foredrag]. Kjøtt og 

rasjonalitet; 11.04.2005 - 11.04.2005 
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16. Brenna, Brita Staxrud. The context of the form: A reading of a 18th century Natural History 
book from Norway [Vitenskapelig foredrag]. Rhizomatic Creatures; 26.04.2005 - 27.04.2005

 
17. Castellacci, Fulvio. ICTs and economic development: threats and opportunities for 

catching up [Vitenskapelig foredrag]. CoE Workshop; 27.01.2005 - 28.01.2005 
 
18. Castellacci, Fulvio. Innovation, diffusion and the changing global dynamics - Windows of 

opportunity for catching up countries? [Poster]. CoE Workshop; 27.01.2005 - 28.01.2005 
 
19. Castellacci, Fulvio. The interactions between national systems and sectoral patterns of 

innovation: A cross-country analysis of Pavitt's taxonomy [Vitenskapelig foredrag]. IPP 
Project Seminar Series; 15.11.2005 - 15.11.2005 

 
20. Castellacci, Fulvio; Archibugi, Daniele. The technology clubs in the world economy - A 

study of technology and convergence in the 1990s [Vitenskapelig foredrag]. UNU-WIDER 
Conference “Thinking Ahead: the Future of Development Economics"; 17.06.2005 - 
18.06.2005 

 
21. Castellacci, Fulvio; Hildrum, Jarle. A survey of recent findings in the study of innovation 

[Vitenskapelig foredrag]. Seminar at the Ministry of Trade and Industry; 25.11.2005 - 
25.11.2005 

 
22. Dmello, Marisa; Hansen, K; Sahay, Sundeep; Syahrir, I. We have only a voice”....Cross-

Cultural Issues in Distributed Software Work: An Interpretative Case Study [Vitenskapelig 
foredrag]. IRIS28; 06.08.2005 - 09.08.2005 

 
23. Enebakk, Vidar; Elvebakk, Beate. Om forsøkene på å telle seg til kvalitet [Vitenskapelig 

foredrag]. TIK-seminar; 24.11.2005 - 24.11.2005 
 
24. Grønning, Terje; Moen, Svein Erik; Steinsland, Ingunn; Olsen, Dorothy Sutherland. 

The Norwegian System of Innovation [Vitenskapelig foredrag]. ESF Workshop 10-country 
Ibnnovation System Studies; 07.03.2005 - 09.03.2005 

 
25. Haukelid, Knut. HMS-kultur: Hvilke tiltak virker? [Populærvitenskapelig foredrag]. Seminar; 

12.12.2005 - 12.12.2005 
 
26. Hveem, Helge. Globalisation dynamics. Transnationalisation and geopolitics [Vitenskapelig 

foredrag]. ISA Annual Conference; 02.03.2005 - 05.03.2005 
 
27. Kasa, Sjur. Globalization of unsustainable food-consumption: Trade policies, producer 

lobbies and beef consumption in North East Asia [Vitenskapelig foredrag]. Trading Morsels, 
Growing Hunger, Decimating Nature: Linking Food and Trade to Development and the 
Environment; 24.02.2005 - 26.02.2005 

 
28. Lundestad, Christian V.. Idealism and commercialsm: Developing free/libre and open 

source software in private businesses [Vitenskapelig foredrag]. The 1st International 
Conference on Open Source Systems; 11.07.2005 - 15.07.2005 

 
29. Moser, Ingunn Brita. Alzheimers sykdom i vitenskap, politikk og hverdagsliv: En studie av 

hvordan Alzheimers sykdom oppstår som et 'matter of concern' [Vitenskapelig foredrag]. 
Vitenskapsteoriseminaret 2005  
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30. Moser, Ingunn Brita. Dis/abled embodiments: on the material decomposition and 

recomposition of bodies and subjects in road traffic accidents [Vitenskapelig foredrag]. 
Quesitioning the social -seminar series 2005 

 
31. Moser, Ingunn Brita. Does information flow? Information flow and teh roles of electronic 

patient records in medical practices [Vitenskapelig foredrag]. Seminar ; 03.05.2005 - 
03.05.2005 

 
32. Moser, Ingunn Brita. Funksjonshemmingens mulighetsbetingelse og rommet for å 

artikulere alternative måter å leve på [Vitenskapelig foredrag]. SKURs nettverkskonferanse; 
14.06.2005 - 15.06.2005 

 
33. Moser, Ingunn Brita. Making Alzheimers disease matter: an argument against 

reductionisms in social science approaches to natural realities [Vitenskapelig foredrag]. 
Rhizomatic creatures-workshop; 27.04.2005 - 29.04.2005 

 
34. Moser, Ingunn Brita. "Sociotechnical Practices and difference: on the interferences of 

Disability, Gender and Class" [Vitenskapelig foredrag]. Seminar on Gender, Bodies and 
Technology 2005. Publisert i: Science, Technology and Human Values 

 
35. Moser, Ingunn Brita; Thygesen, Hilde. Etikk og tekniske hjelpemidler i demensomsorgen 

[Vitenskapelig foredrag]. Demensdagene 2005; 29.11.2005 - 30.11.2005 
 
36. Myklebust, Sissel. Historie og organisasjonsteori [Vitenskapelig foredrag]. Instituttseminar 

2005 
 
37. Myklebust, Sissel. Natur og samfunn som prosess - John Dewey og Alfred N. Whitehead 

[Vitenskapelig foredrag]. Seminaret i vitenskapsteori 2005 
 
38. Myklebust, Sissel. "Organisasjon som struktur og prosess". [Vitenskapelig foredrag]. TIK-

seminaret 2005 
 
39. Myklebust, Sissel. Organisation theory and history. Bureaucracy and etrepreneurs 1930-

1970: From processual to structural approaches. [Paper uten foredrag]. EGOS konferansen 
"Unlocking Organizations". ; 30.06.2005 - 02.07.2005 

 
40. Myklebust, Sissel. Rasjonalitet og slakterier: Max Weber og Axel Jensen [Vitenskapelig 

foredrag]. Kjøtt og rasjonalitet 2005 
 
41. Risan, Lars Christian. Stepping Carefully Between Powerful Users [Vitenskapelig 

foredrag]. Interact 2005; 12.09.2005 - 16.09.2005 
 
42. Vatnaland, Jon. The Dynamics of Innovation and Resistance. The Evolution of Chain 

Stores in the United States and Norway. [Vitenskapelig foredrag]. 2005 CHORD 
Conference: "Commercial histories. Perspectives on Retailing and Distribution History."; 
14.09.2005 - 15.09.2005 
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Vedlegg 3: 
Fagevalueringen 

TIK-senteret har i 2005 vært gjenstand for en omfattende fagevaluering etter at SV-fakultetet i 

august 2004 varslet ønsket om å gjennomføre en uavhengig fagevaluering av TIK-senteret.  

Mandat 

Fagevalueringsutvalget ble oppnevnt 22.02.05, og mandatet er som følger: 

” Formålet med evalueringen er 

1) Å bidra til videreutvikling av forskningen ved TIK  

2) Å gi universitetet informasjon som kan være grunnlag for prioritering av ressursbruken 

på TIK  

Utvalget skal vurdere kvaliteten av forskningen ved TIK ut fra vanlige akademiske 

kvalitetskriteria. Målestokken er internasjonal forskning på tilsvarende område. 

Evalueringen omfatter også forskerutdanningen. Det skal tas hensyn til at aktiviteten ved 

TIK er fler- og tverrfaglig, men forskningen må også vurderes opp mot kvalitetskravene i 

de disipliner som er involvert. Utvalget skal vurdere hva som er sterke og svake 

forskningsområder ved TIK, og forsøke å identifisere felt der TIK har særlige 

forutsetninger for å bli gode. Vurderingen må ta hensyn til de rammevilkår som TIK har 

arbeidet under. 

Utvalget skal videre vurdere i hvilken grad en ved TIK har oppnådd synergieffekter ved å 

samle ulike disipliner i en enhet og hva som eventuelt må til for å oppnå ytterligere 

synergieffekter. Gitt dagens budsjettramme, er personalsammensetningen og 

stillingsstrukturen den rette med tanke på å oppnå best mulig resultat? Er det behov for 

mer forskningsledelse? Er det endringer i rammevilkår eller organisering som kan bidra 

til bedre utnytting av ressursene? 

Utvalget skal også vurdere kvaliteten på forskerutdanningen ved TIK.” 
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Evalueringskomiteens sammensetning 

Evalueringsutvalget har bestått av: 

Direktør/professor Magnus Rindal, NOVA/Universitetet i Oslo (leder), professor Lennart 
Hjalmarsson, Göteborgs Universitet, professor Merete Lie, NTNU. 

Ragnar Lie, administrativ leder ved ARENA Senter for europaforskning, har vært sekretær. 

Arbeidsform og dokumentasjon 

Evalueringsutvalget har foretatt sine analyser og vurderinger på bakgrunn av følgende 

dokumentasjon: 

1) Årsrapporter, publikasjonslister og utvalgte publikasjoner fra TIK 

2) En egenevaluering fra TIK        

3) Publiseringsanalyser og siteringsanalyser. 

4) Dokumenter knyttet til den organisatoriske evalueringen av TIK-senteret i 2001/2002. 

5) Foretatt intervjuer av et bredt utvalg av TIK ansatte på alle nivåer alle stillingskategorier. 

6) Innhentet konsulentuttalelser 

Fagevalueringsutvalget leverte sin rapport 09.09.05. 

Konklusjoner 

Fagevalueringsutvalgets konklusjoner gjengis i det følgende i sin helhet. 

TIK-senteret ble etablert for å ivareta og videreutvikle tverrfaglige forskningsområder som ikke 

ble tilstrekkelig ivaretatt ved andre enheter. Evalueringsutvalget har analysert de foreliggende 

dokumentene, foretatt intervjuer, innhentet konsulentuttalelser og gjort publikasjonsanalyser. 

Med bakgrunn i dette materialet mener utvalget at senteret er nødt til å håndtere noen helt klare 

utfordringer for at Universitetet i Oslo fortsatt skal bidra med ressurser til TIK. TIK trenger 

 29



konsolidering og fokusering. Dette dreier seg i hovedsak om forskningsledelse og faglig 
fokus, forskningsorganisering og personalhåndtering, forholdet mellom basisfinansiering 
og eksterne prosjekter, forholdet mellom undervisning og forskning, og sist, men ikke 

minst; om publiseringsprofil og – omfang. 

1. Fakultetet bør gjennomgå TIK-senterets målformulering i mandatet. Det bør gå klart fram at 

senterets målsetting må være å oppnå forskningsresultater av høy internasjonal kvalitet 

innenfor sine kjerneområder. 

 

2. For å bli best mulig innenfor sine sterkeste felt bør senteret fokusere og konsolidere sin 

virksomhet. TIK må formulere senterets faglige kjerneområder med utgangspunkt i dette. 

Utvalget foreslår at TIK organiserer forskningsaktiviteten i to forskningsgrupper knyttet til 

temaområdene: 1)Teknologi, vitenskap og kultur og 2) Innovasjon. 

 

3. TIK bør øke den faglige produksjonen med vekt på internasjonal publisering innenfor høyt 

rangerte tidsskrifter, også innenfor disiplinene. Det må dessuten arbeides for å få til en 

jevnere produksjon, dog med respekt for de ulike fagenes publiseringstradisjoner. En 

målsetting bør være at senteret har en publiseringsrate for tidsskrifter som ligger minst 50 % 

over gjennomsnittet av fakultetets grunnenheter. 

 

4. TIK trenger et sterkere og mer aktivt faglig lederskap. Senterleder bør gis et klarere 

ledelsesmandat kombinert med delegering av daglig forskningsledelse til forskningslederne. 

Det bør etableres et lederteam bestående av senterleder, forskningslederne og administrativ 

leder. 

 

5. TIK trenger en mer aktiv personalpolitikk. Det bør i minst mulig grad skilles mellom ulike 

stillingskategorier når det gjelder ansvar og oppgaver ved senteret, forpliktelser for å skaffe 

eksterne midler, undervisning, daglig personaloppfølging, osv. Videre bør utlysninger av 

forskerstillinger ved TIK avpeile senterets faglige prioriteringer. Den relative andel 

stipendiater bør bli noe mindre enn i dag. 

 

6. Det er nødvendig med en klarere strategi for eksternt finansierte prosjekter. Kun 

prosjekter som gir gjensidige faglige gevinster og som korresponderer med senterets 

kjerneområder bør innlemmes i prosjektporteføljen. De eksterne prosjektene tilhører ikke 
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enkeltforskerne, og må integreres sterkere i senterets øvrige virksomhet, både andre 

eksterne prosjekter og basisfinansieringen. Forskningsadministrativ kompetanse ved 

senteret må prioriteres høyere. 

 

7. Undervisningen ved TIK bør ha et ennå klarere forskningsfokus. Forskerutdanningen og 

den øvrige forskningen bør integreres sterkere og følges aktivt opp innenfor 

forskningsgruppene. Mastergraden i ESST bør gjøres toårig, mens Prosjektforum bør 

vurderes flyttet ut av TIK 

 

8. Størrelse på TIK bør på sikt avhenge av den faglige kvaliteten ved senteret. Hvis TIK skal 

klare å konsentrere seg om sine kjerneområder bør senteret i den nærmeste fremtid ikke 

satse på vekst, men heller konsolidering. 

Intern behandling ved TIK 

Senterleder satte i september 2004 i gang arbeid med egenevaluering, blant annet gjennom 

diskusjon av opplegg og utkast på allmøter og en halvannen dags konferanse for hele staben. 

Egenevalueringen var ferdig til komiteens oppnevnelse i februar 2005. Evalueringskomiteen 

leverte sin rapport 9. september 2005. Senterleder nedsatte deretter i samråd med 

fakultetsledelsen tre grupper med oppdrag å utarbeide forslag til faglig profilering, mandat og 

ledelsesstruktur, og personalpolitikk på grunnlag av evalueringen. Gruppene har bestått av 

personer fra så vel fakultetsledelsen som senterets egen stab. Gruppene arbeidet i løpet av to 

uker frem rapporter fra hver gruppe den 17.10.05. Rapportene ble sendt ut til alle TIK-ansatte på 

høring. To skriftlige kommentarer fremkom etter høringsrunden, og disse ble vedlagt 

sakspapirene til behandlingen i styret ved TIK. 

Styret ved TIK behandlet fagevalueringen den 25. oktober 2005. Styrets vedtak gjengis i sin 

helhet i det følgende. 

Styrets prinsipielle syn på og forslag til oppfølging av Evalueringsutvalgets rapport 

Evalueringskomiteen oppsummerer under kapitlet Konklusjoner sine vurderinger og fremmer 8 

forslag til konkrete tiltak. Før vi går inn på disse er to prinsipielle kommentarer på sin plass. For 

det første har TIK som organisatorisk enhet ingen sluttdato. Det bør derfor ikke kunne reises tvil 

om at TIK-senteret skal videreføres med ressurser fra UiO. Det er et fortsatt stort behov for en 

enhet med det tverrfaglige og tverrfakultære mandat TIK har. Vi er enig i at mandatet sterkere 
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kan vektlegge målsettingen om forskningsresultater av høy internasjonal kvalitet, men ønsker at 

det fortsatt skal reflektere at forskerutdanning, undervisning og formidling er viktige oppgaver. 

For det andre er det som EK har understreket behov for å forankre senteret i en klarere 

forskningsprofil og en styrket forskningsledelse. TIK skal videreføre den tverrfaglige ambisjon 

gjennom faglig mangfold og teoretisk og metodologisk pluralisme så vel innenfor som mellom 

områdene. Konsentrasjonen skal bestå i at forskningen baseres i de to foreslåtte kjerneområder, 

at forskningen er tematisk fokusert og at undervisningen er klart forskningsbasert.   

På bakgrunn av det som ovenfor er anført om publisering og som EK legger spesiell vekt på, 

anser vi at fokus på kvalitet og omfang ved publisering er berettiget, men at TIK reelt sett 

kommer noe bedre ut hva gjelder omfang av publiseringen og at det er tilfredsstillende utvikling i 

denne. Utfordringen ligger i å utjevne forskjellene mellom de enkelte vitenskapelige ansatte. 

Samtidig vil vi følge opp anbefalingen om mer publisering i internasjonale tidsskrifter. Men med 

bakgrunn i TIK’s tverrfakultære publiseringstradisjoner ser vi det ikke som riktig å legge det 

kvantitative mål på dette som komiteen foreslår. 

EK’s rapport veksler i bruken av begreper om samme fenomen på en måte som kan være egnet 

til å forvirre. I det følgende gjør vi et forsøk på å etablere en avklarende begrepsbruk, samtidig 

som vi erkjenner behovet for å arbeide videre med å presisere og innarbeide denne.  

Utvikling av kjerneområder 

TIK skal fokusere og konsolidere sin virksomhet i to kjerneområder 1) Innovasjon og 2) 

Teknologi, vitenskap og kultur. Innenfor disse fokuseres det på utvalgte tema basert på 

forskernes interesser og kompetanse og på eksterne finansieringsmuligheter. Rapporten av 

17.10.05 fra arbeidsgruppe 1 i TIK’s interne utredningsprosess er grunnlaget for innhold, tema 

og avgrensing.  

Kjerneområdene skal ha som mål å drive forskning på godt internasjonalt nivå. De skal være 

flerfaglig sammensatt og representere teoretisk og metodisk pluralisme. Konsentrasjon om tema 

der TIK kan hevde seg sterkt vil samtidig bli prioritert framfor bred dekning av spesialiseringer 

innen området. 

Hvert kjerneområde må ha en kritisk masse av fast vitenskapelig ansatte med en klar 

kompetanse innen området. Som et utgangspunkt bør den settes til fem fast vitenskapelige 
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ansatte i førstestilling eller over. Når kritisk masse skal nås, avgjøres av senterledelsen i samråd 

med fakultetet som ansettelsesmyndighet.  

Bemanning ut over kritisk masse vil være avhengig av hvilke oppgaver gruppen utfører til enhver 

tid og av dens egen dyktighet med hensyn til å utvikle og finansiere prosjekter, rekruttere gode 

forskere og stipendiater, og bidra med publisering og undervisning. Senterledelsen vil avgjøre 

fordeling av ressurser fra basisbevilgning og dekningsbidrag mellom kjerneområdene ut fra en 

strategisk vurdering. 

Alle vitenskapelig ansatte ved TIK forutsettes å ha hovedaktiviteten sin knyttet til ett av 

kjerneområdene. Den enkelte vitenskapelig ansatte skal i tillegg stimuleres til å forfølge 

forskningstema som ligger i skjæringspunktet mellom kjerneområdene. I visse tilfeller og for 

kortere perioder vil den enkelte ansatte også, etter avtale med den faglige ledelsen, kunne ta 

opp tema som ligger utenfor kjerneområdene. I alle tilfeller forutsettes det at den enkelte 

medarbeider er medlem av en av de to gruppene som organiserer kjerneområdene.  

Kjerneområdene er langsiktige satsinger. Som basis for hovedaktiviteten skal de også være 

grunnlaget for flerårige prosjekter og eventuelt forlengelser eller fornyelser av disse. Samtidig 

skal kjerneområdene kunne revideres når den faglige utviklingen tilsier det.  

Eksternt finansierte prosjekter må støtte opp om arbeidet for økt konsentrasjon ved at de blir 

sterkere integrert i kjerneområdene. Senteret må som følge av økt fokus i sterkere grad enn hittil 

velge bort eller prioritere lavere prosjekter som ikke samsvarer med dette prinsipp. Dersom TIK 

fortsatt vil være sterkt avhengig av ekstern finansiering må strategiske vurderinger omkring 

denne samtidig ta hensyn til tilgjengelighet på finansiering og i nødvendig grad tilpasse 

søkertaktikk til dette. 

Senteret har i sitt mandat å utvirke samspill og samarbeid med andre faglige enheter ved UiO. 

Selv om det også vil være opp til andre å bidra, skal senteret oppnå bedre resultater på dette 

punkt. 

Mandat, ledelse og organisasjon 

TIK’s nåværende mandat bør i det store og hele bestå. Det skal reflektere den samlede profil 

som er gitt ved dets opprettelse og som utdypes ved utvikling av de to kjerneområdene. 

Mandatet må samtidig reflektere at senteret ved siden av forskning skal drive forskerutdanning, 
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undervisning og formidling på sitt felt. Dette krever at senteret har et solid fundament i 

grunnforskning og langsiktig kompetansebygging i feltet. 

TIK’s vedtekter vil være fakultetets ansvar og gis i stor grad av UiOs styringssystem og 

regelverk. TIK’s styre regner med å bli hørt i en prosess med sikte på eventuell revisjon. Det er 

så langt styret kan se intet behov for vesentlige endringer i styrets status, sammensetning og 

ansvarsområde. 

Senterleders oppgaver er regulert i tilsettingsbrev og i henhold til linjestruktur og enhetlig ledelse 

gitt i og med UiOs styringssystem. I lys av den reorganisering det her legges opp til, bør 

senterleder gis et klarere mandat som angir oppgave- og ansvarsfordeling i forhold til 

forskningsledere og ledere av forskningsprosjekter ved TIK. For øvrig viser styret til anbefalinger 

i rapporten fra arbeidsgruppe 2. 

Hver av de to kjerneområdene ledes av en forskningsleder med myndighet delegert av 

senterleder. Forskningsleder utpekes av senterleder i utakt med dennes funksjonstid. 

Forskningslederne har ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter innen området, får 

stilt til rådighet ressurser til intern fordeling innen gruppen og til insentiver for å fremme gode 

prestasjoner av de ansatte.  

Avdelingsleder har delegert ansvar for administrasjonen fra senterleder. I samsvar med 

fakultetets reorganisering og koordinering av de administrative tjenester vil avdelingsleder også i 

visse sammenhenger rapportere til fakultetsdirektør. TIKs styre viser til de forslag til koordinering 

og reorganisering av de administrative tjenester under SV-fakultetet og slutter seg til intensjonen 

om å etablere en administrasjon ved TIK som medfører at TIKs administrasjon i større grad 

støtter opp om senterets hovedaktiviteter. 

Ledelsesgruppen ved TIK består av senterleder, de to forskningsledere, avdelingsleder og 

stedfortreder for senterleder (dersom denne ikke er en av forskningslederne). Leder for 

undervisning og PhD-program møter etter behov. Alle lederfunksjoner ved TIK tilsettes på 

åremål for minimum to og maksimum fire år, med mulighet for forlengelse. 

Personalpolitikk 

TIKs styre slutter seg til målsettingen om å formulere personalpolitiske retningslinjer som sikrer 

mest mulig forpliktende bidrag fra alle ansatte når det gjelder fordeling av ansvar, oppgaver og 
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rettigheter ved senteret. For å kunne etablere et godt arbeidsmiljø og faglig felleskap bør 

stillinger med likt arbeidsinnhold ha tilnærmet like plikter og rettigheter. Under forutsetning av at 

TIKs mandat forblir flerdelt med hensyn til hvilke oppgaver senteret skal skjøtte, må ulike 

stillingsmodeller for fordeling av plikt og forholdet mellom finansiering over basis og eksterne 

midler utredes og vurderes i forhold til en slik målsetting. 

TIK tar som utgangspunkt at det ikke kan påregne en økning i basisbevilgningen og at senteret 

derfor må videreføres med et betydelig innslag av ekstern finansiering. En viss utjevning mellom 

stillingskategoriene er også motivert av et klart ønske om å sikre at alle fast ansatte har et 

ansvar for initiering og gjennomføring av prosjekter, innhenting av finansiering og faglig 

integrering av prosjektene i gruppen. Det spiller en underordnet rolle hvorvidt den ansatte lønnes 

over basisbevilgningen eller ekstern finansiering.  

Prosjekter er senterets eiendom. Prosjektlederne har den vanlige akademiske frihet til å utøve 

den faglige ledelse av prosjektet. Samtidig er deres medansvar for økonomistyring, rapportering 

og formidling tydeliggjort gjennom klargjørende avtaler om og gode prosedyrer for ansvarsdeling 

med senterledelse og administrasjon. 

For å oppfylle sitt mandat og gjennomføre den forskningsaktivitet som er en prioritert oppgave 

for senteret, vil det til enhver tid ha et antall midlertidig ansatte forskere. TIK har også en 

oppgave i å sikre rekruttering til feltet gjennom PhD stipendiater og postdokstipendiater.  

Senterledelsen har allerede initiert en reduksjon av antallet PhD stipendiater. Normalt bør 

antallet til enhver tid ligge på rundt 15. Det skal arbeides videre med å gjennomføre et 

doktorgradsprogram som sikrer så vel god individuell oppfølging som integrering av 

stipendiatene i kjernegrupper og prosjekter. 

Alle vitenskapelige stillinger ved TIK skal i utgangspunktet utlyses og besettes etter en faglig 

vurdering i åpen konkurranse. Øremerking av stillinger til ett enkelt kjerneområde vil bli anvendt i 

større grad enn det som har vært praksis de siste årene, men "fri" utlysning med sikte på begge 

kjerneområdene utelukkes ikke. 

Kjønnsbalansen når det gjelder faste vitenskapelige stillinger er fortsatt utilfredsstillende. 

Gjennom spesielle tiltak som legger forholdene bedre til rette for det, vil senteret følge opp UiOs 

prioriterte mål for likestilling som er å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og ved 

utpeking av ledere. 
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For å lykkes som kunnskapsorganisasjon må senteret sikre et godt og attraktivt internt miljø. Det 

betinger at den enkelte ansatte har vilje til å bidra til det faglige felleskap gjennom 

tilstedeværelse, aktiv deltakelse i fellesaktiviteter og evne til samarbeid. Også arbeidet i 

kjernegruppene må bidra til å utvikle og befeste en oppfatning om TIK som et faglig og kollegialt 

felleskap, ikke befeste eventuelle subkulturer som står i motsats til det. 

 For å sikre dette vil senterledelsen legge opp til rammepreget styring av den enkeltes 

arbeidstid der det samtidig gis rom for fleksibilitet. Samtidig vil insentiver til den enkelte bli 

anvendt i noen grad. Mulighet for delvis eller full forskningsfri vil bli videreført i samsvar med 

UiOs og fakultetets retningslinjer. 

Den strategi som legges er betinget av at den enkelte medarbeider følges opp mer systematisk. 

Praksis med medarbeidersamtaler intensiveres ved at forskningslederne gis medansvar for 

disse etter et opplegg som legges i senterledelsen.  Kompetansebyggende tiltak og ulike former 

for stimulering av individuell utvikling vil også bli mer systematisk anvendt for de vitenskapelige 

så vel som for de administrativt ansatte. 

Fakultetsstyrets vedtak av 03.11.05 

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til oppfølging av fagevalueringen av TIK. 

Fakultetsstyret slutter seg til at senteret konsoliderer og konsentrerer sin virksomhet innenfor to 

kjerneområder: 1. Teknologi, vitenskap og kultur og 2. Innovasjon. Videre bearbeidelse av 

senterets mandat og vedtekter skal reflektere at senterets hovedmålsetning er forskning på godt 

internasjonalt nivå innenfor disse kjerneområdene. I tillegg skal TIK drive doktorgradsutdanning, 

mastergradsutdanning og formidling innenfor senterets fagfelt.  

Fakultetsstyret slutter seg til at de vitenskapelige ansatte ved senteret organiseres i to 

forskningsgrupper, en for hvert kjerneområde. Hver av de to forskningsgruppene ledes av en 

forskningsleder underlagt senterleder. 

TIK-senterets mandat og kjerneområder skal være førende for tilsetting i stillinger og innhenting 

av eksternt finansierte prosjekter ved TIK.  

Styret ber om at det blir laget et forslag til langsiktig bemanningsplan for TIK, der man vurderer 

kjernegruppenes behov, forholdet mellom ulike stillingskategorier og ansattes arbeidsoppgaver, 

særlig med hensyn til innhenting av eksterne prosjekter og forskning på eksterne prosjekter. Et 
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utgangspunkt for dette forslaget bør være: Eksternt finansierte prosjekter støtter opp om 

arbeidet for økt konsentrasjon ved at de ligger innenfor senterets kjerneområder, alle 

vitenskapelige ansatte ved TIK forutsettes på sikt å tilhøre en av disse forskningsgruppene og 

dagens nivå for grunnfinansiering fra fakultetet opprettholdes. 

TIK bes også om å lage en plan for samspillet mellom senteret og fagmiljøene ved SV og HF 

samt andre fagmiljøer ved UiO. 

Videre implementering våren 2006 

Senterleder vil nedsette den gruppe som skal forestå implementering av fakultetsstyrets vedtak 

etter fagevalueringen av TIK.  

Implementeringsgruppen skal, etter planen, sette i gang sitt arbeid over nyttår. Utgangspunktet 

for gruppens arbeid er fakultetsstyrets vedtak av 3.11.2005.  

Implementeringsgruppens hovedoppgave vil være å legge grunnlaget for en innplassering av de 

vitenskapelig ansatte innenfor de to kjerneområdene og forskningsgruppene. En 

hovedmålsetning for det videre arbeid er å sørge for videreutvikling av et godt fungerende 

forskningsmiljø ved TIK. Medarbeidersamtaler blir i det påfølgende gjennomført, som ledd i dette 

arbeidet.  

Det vil bli gjennomført medarbeidersamtaler med alle vitenskapelig ansatte ved senteret, bortsett 

fra professor II.  Stipendiatene blir gitt tilbud om ordinær medarbeidersamtale med senterleder.  

Senterleder vil ta ansvar for å utarbeide en bemanningsplan og plan for samspillet mellom 
senteret og relevante fagmiljøer ved UiO. 
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