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Innledning. Senterleders vurderinger 

Året 2004 ga flere meget positive resultater for TIK. Senteret leverte et økt antall vitenskapelige 
publikasjoner, hvorav flere bøker. Senteret oppnådde en betydelig uttelling på søknadene til 
Norges forskningsråd, flere i meget hard konkurranse. To nye Network of excellence som TIK er 
norsk representant i, oppnådde bevilgning fra EU. Senteret har dermed en samlet ekstern 
finansiering i 2004 på rundt 16 millioner NOK. En av TIKs doktorstipendiater, Beate Elvebakk, fikk 
HM Kongens gullmedalje for beste doktoravhandling under SV-fakultetet. Og senterets to 
undervisningstiltak – Prosjektforum og ESST - fortsatte å oppnå nesten full gjennomføring av 
studiet blant dets rundt 80 studenter. 

Flere av de suksessfulle søknadene dreiet seg om prosjekter med et klart tverrfaglig preg. Flere 
av forskerne har dermed bidratt sterkt til den synergi som senterledelsen har arbeidet for å skape 
over flere år. Senteret nådde imidlertid ikke opp med et større tverrfaglig prosjekt i konkurransen 
om midler over det nye programmet Storforsk. Det opplevde også at kun 2 doktorstipendiater 
fullførte disputas; dette var klart under målsettingen for året (og trass i at ytterligere to stipendiater 
leverte sine avhandlinger før årslutt). Endelig måtte senteret gå til innstramminger i midler til 
faglig drift på grunn av at det måtte bære tap som følge av akkumulerte prosjektunderskudd. 

TIK står fortsatt overfor utfordringer knyttet til ujevn publisering blant de ansatte. Det har i hele 
2004 vært arbeidet med å skape prosesser, knyttet til to senterkonferanser, som kan bistå med å 
rette på dette. Samtidig ligger det en betydelig utfordring i å utnytte det potensialet som finnes i 
rekken av gode forskeremner ved senteret, i post doc eller midlertidige forskerstillinger. I løpet av 
høsten ble fire i sistnevnte kategori av fakultetet gitt fast tilsetting som forsker på ekstern 
finansiering. Senteret økte dermed også kvinneandelen blant de fast ansatte noe. Det kom 
dessuten i høst inn svært mange gode søkere på to utlyste faste forskerstillinger med en viss plikt 
tillagt stillingen, blant dem mange kvinnelige søkere. Ansettelse i én eller begge stillingene skjer i 
2005.  

Senteret praktiserer timeregnskap etter fakultetets normer og satser. Forslaget om å innføre en 2-
årig mastergrad bygd på ESST vil blant annet gjøre det mulig å utnytte de undervisnings-
ressursene som senteret disponerer etter den nevnte utvidelse av staben. På grunn av fravær av 
nøkkelpersoner har det tatt lenger tid enn planlagt å utvikle forslaget.  

Med bakgrunn i det faktum at senteret er relativt ungt, er utpreget flerfaglig sammensatt og er et 
resultat av en fusjon av tre tidligere uavhengige enheter har den faglige utviklingen vært jevnt 
over god. Det gjelder også for 2004. Fra og med 1.9 ble den vitenskapelige stab organisert i fire 
forskningsgrupper som har som oppgave å bistå i publiseringsprosesser, initiere nye prosjekter, 
gi støtte til PhD og post doc stipendiater, og organisere faglige møter spesielt TIK-seminaret. 
Inndelingen skal gjelde inntil evalueringen av TIK er gjennomført og konklusjoner om den videre 
profil (satsings- eller kjerneområder, dimensjonering og kritisk masse for den vitenskapelige stab) 
er trukket i løpet av 2005. Når disse er kjent, vil også den faglige organisering bli gjort permanent. 

http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2004&ar-til=2004&sted=185170100&hkat=TIDSSKRIFTPUBL&hkat=BOK&hkat=BOKRAPPORTDEL&sort=kategorier&bs=100
http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2004&ar-til=2004&sted=185170100&hkat=TIDSSKRIFTPUBL&hkat=BOK&hkat=BOKRAPPORTDEL&sort=kategorier&bs=100


Forskning 

Fra 1.11 tiltrådte den nye professor i innovasjonsstudier, Dr. Govindan Parayil. Senteret søkte om 
og fikk tildelt en startpakke for Parayil på i alt 1.2 mill. NOK over perioden 2005-07. Midlene skal 
anvendes til delfinansiering av stipendiat(er). Den nye professor bidrar ikke bare til styrket 
kompetanse på ett av senterets satsingsområder og av senteret generelt, men også til videre 
internasjonalisering av det. Tilsettingen og startpakken retter også opp noe av den svikten i 
satsingsområdet som oppstod som følge av at to seniorforskere på dette de siste årene har gått 
over i professorater i utlandet.  

En av senterets fem utenlandske stipendiater disputerte i løpet av 2004 og er nå post dok 
stipendiat. Senterets fire prof II er alle i hovedstilling ved utenlandske universiteter. Dets 
omfattende engasjement i EU-prosjekter og nettverk over flere år og dets deltakelse i det 
europeiske masterprogrammet ESST innebærer at TIK er en av de mest internasjonaliserte 
enhetene innenfor HUMSAM-området ved UiO. 

Norges forskningsråd ble i løpet av 2004 søkt om støtte til i alt seks prosjekter. Fire av disse 
søknadene ga uttelling: Kodenes fleksibilitet. Internett forstått gjennom en studie av fri 
programvare (prosjektleder Tian Sørhaug), Kunnskap, mening og økonomisk orden. En historisk-
antropologisk studie av produksjon, konsum og finans i Norge 1953-2004 (prosjektleder Tian 
Sørhaug), Ekspertise og forbrukermakt. Mattilsynet (prosjektleder John Law assistert av Kristin 
Asdal). I tillegg ble Vidar Enebakk tildelt post dok stipend på et prosjekt om vitenskapens rolle i  
UNESCO’s tidligere fase, men dette prosjektet skal utføres som del av et større prosjekt ved 
Historisk Institutt. 

I løpet av 2004 fikk to konsortier som TIK er partner i, uttelling på søknader om støtte fra EU som 
Networks of excellence: DIME (med Bart Verspagen som hovedansvarlig fra TIK) og GARNET 
(Globalization and Regionalization Studies Network, ansvarlig fra TIK er Helge Hveem). DIME 
startet opp høsten 2004, mens GARNET ventes å starte i 2005. Innenfor sistnevnte er TIK 
ansvarlig for en særskilt Work package omkring Global governance of knowledge som etter 
planen skal starte opp aktiviteter våren 2007. 

TIK har sammen med BI og NIFU/STEP i 2004 initiert en prosess med sikte på å utvikle en 
søknad til Norges forskningsråd om å bli gitt status som Centre of Excellence innen 
innovasjonsstudier. Ansvarlig fra TIK og faglig koordinator for dette arbeidet, som støttes av 
fakultetet, er Jan Fagerberg. 

Senteret ble ved inngangen til høstsemestret gjort kjent med at fakultetet hadde besluttet at det 
skulle bli gjenstand for en fagevaluering av en uavhengig komité. Ettersom det tok tid å få 
oppnevnt komiteen valgte man uansett å starte med tilrettelegging av materiale for komiteen og 
utarbeidelse av egenevaluering.  

TIK publisering 1999-2004 1

År 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Bok  3 5 12  3  6   10 
Del av bok (antologi, kapittel) 19 7 13 20  26  23 
Tidskriftsartikkel 21 19 21  28  28  32 
Rapport/avhandling 7 10 10 2 13  12 
Totalt 43 31 46 51 60 66 

 
                                                 
1 Tall fra forskningsdokumentasjonsarkivet FRIDA. 2004-tall FRIDA benyttes våren 2005 for første gang som grunnlag for 
tildeling til UiO fra UFD. Øvrige tall kvalitetsikres ikke, og kan inneholde feil. Tallene tar ikke hensyn til eventuell 
refereeordning, og gjelder for alle ansatte ved TIK, uansett om publikasjonene er tellende i tildelinger eller ikke. Tall fra 
99-2002 er importert fra ForskDok. 

http://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2004&ar-til=2004&sted=185170100&hkat=TIDSSKRIFTPUBL&hkat=BOK&hkat=BOKRAPPORTDEL&sort=kategorier&bs=100


Prosjekter ved TIK pr 31.12.2004 
 

Prosjekttittel 

Høyteknologi og utvikling: Cubas satsing på bioteknologi i Helsevesenet og legemiddelssektoren

 Den liberale bekymring: Individets kår og politiske strategier i markedssamfunnet 

Teknologi møter kultur

Expertise and consumer-power. A project on the technologies of the politics of nature
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 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
digital oljegass - Organisasjonsmessige utfordringer ved digitalisering av informasjonen i olje og 
gass bransjen 

NIFU STEP NFR - Competitive Advantages through knowledge creation and exploitation, CAKE

EFFIN - Effektivisering gjennom brukermedvirkning

Techtato  

Historie Norsk Hydro 1905 – 2005

Globalisering og internasjonalisering av norsk næringsliv (sammarbeid med BI) 

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 

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=29365&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


Forskerutdanning 

Stipendiater og avlagte doktorgrader  

Pr. 1.1.05 hadde TIK 29 studenter i TIKs doktorgradsutdanning, fordelt på gradene dr.polit. (14), 
phd. (9), dr.art (4), dr.philos. (1) og dr.scient. (1) 
 
I 2004 hadde vi disse 2 diputasene: 
 
Kristin Asdal disputerte16.4.2004 for dr.art. graden med avhandlingen: Politikkens teknologier. 
Produksjoner av regjerlig natur. 
  
Fulvio Castellacci disputerte 16.6.2004 for dr.polit. graden med avhandlingen: Innovation and 
Economic Growth in Europe: Evolutionary Perspectives. 

Det er vanskelig å måle gjennomstrømningen for doktorgradsstudenter. TIK peker seg positivt ut 
sammenlignet med andre enheter på SV-fakultetet. Dette gjelder også tiden det tar fra kandidaten 
leverer oppgaven til de disputerer, hvor TIK holder seg godt innenfor 6 måneders garantien som 
enkelte enheter opererer med. 

Forskerutdanningstilbud 

TIK doctoral courses 2004 
 
Theory and History  
Time: 7 -11 February 
Responsible: Professor Torben Hviid Nielsen, TIK 

Writing workshop - Isegran 
Time: 14-15 October  
Place: Isegran Research Station, Fredrikstad 
Responsible: Professor Torben Hviid Nielsen, TIK 

Innovation Studies. 
Confirmed time: 27 September - 1 October 
Responsible: Professor Meric Gertler University of Toronto 

Priser  

Beate Elvebakk mottok HMKs gullmedalje for beste doktoravhandling i samfunnsvitenskap 2004.

http://tikpc51.uio.no/hjemmeside.php?tik_ID=141
http://tikpc51.uio.no/hjemmeside.php?tik_ID=141
http://www.admin.uio.no/ia/uniforum/1998/uniforum06-98/08.html
http://tikpc51.uio.no/hjemmeside.php?tik_ID=141
http://tikpc51.uio.no/hjemmeside.php?tik_ID=141
http://www.geog.utoronto.ca/info/facweb/msg.html
http://www.geog.utoronto.ca/info/facweb/msg.html


Utdanning         

Masterprogrammet ESST 
Av et opptak på 20 studenter (av 50 søkere) til ESST-programmet i Oslo for 2003-2004, 
gjennomførte 17 på normert tid (to med resultat Distinction for masteroppgaven). I tillegg 
oppnådde 3 av 10 internasjonale ESST-studenter Distinction for sine masteroppgaver skrevet 
ved TIK, og samtlige 10 mottok graden. 

Prosjektforum tok opp i alt 50 studenter som fordelte seg på følgende prosjekter – alle med 
bestått resultat 

Høsten 2004 Våren 2004 
• Statens forvaltingstjeneste 
• Likestillingssenteret 
• Oslo Kommune 
• Landbrukssamvirket 
• Trygg Trafikk 

• CPI 
• Kirkens bymisjon 
• Kirkens nødhjelp 
• Multiconsult 
• UDI 

Ny to årig master under utvikling 

TIK har utarbeidet et forslag om opprettelse av nytt masterprogram som bygger på ESST og 
kommer i tillegg til det eksisterende programmet. Studiet omhandler hvordan teknologi, 
innovasjon og vitenskap inngår i samfunnsmessige prosesser. Programmet skal reflektere de 
tematiske områder og forskningsaktiviteter som er sentrale ved senteret. Det tas sikte på å ta opp 
20 studenter på dette programmet årlig fra og med høsten 2006.  

TIK har foreslått overfor fakultetet at Prosjektforum blir integrert som et tilbud på Master nivå i 
noen av masterprogrammene under fakultetet. Det har vært arbeidet med å fremme dette 
forslaget overfor instituttene og få fakultetet til å akseptere sitt ’eierskap’ til PF som i sin tid ble 
overført fra Sosiologisk Institutt til TIK etter vedtak i fakultetsstyret. 

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/Extract?ORGID=208&DOCTYPE=Mastergradsoppgave


Formidling, samfunnskontakt og informasjon 

Flere av senterets vitenskapelige medarbeidere har bidratt til formidling av forskningen ved 
konferanser og seminarer i Norge og utlandet, og i møter med representanter for offentlig sektor 
og for næringsliv. (Eksempler som bør utfylles: Jan F i Bryssel, Tian, Einar, Torben, Helge i TBLs 
årsmøte). 

Flere deltar også jevnlig i den offentlige debatt via massemedier og andre fora. Blant de fast 
ansatte forskerne er det imidlertid et betydelig uutnyttet potensial for økt formidling. Det faktum at 
over halve den vitenskapelige stab er i rekrutteringsstilling med et hard press på seg til å levere 
vitenskapelig publisering innen gitte frister gjør at denne kategori ansatte ikke bidrar mye til 
formidling. Unntak finnes imidlertid. Det var derfor rimelig å gi prisen for god formidling i 2004 til 
en av stipendiatene for formidling og popularisering av sin doktoravhandling, dr. polit Lars Risan. 

 

Seminarer og konferanser 

Månad/dato/tittel seminar 
1/14:Innovation and Catching up/Globaliseringsseminar 
1/23:Food matters - Producing another risk society? German orientations.../TIK-seminar with 
Cordula Kropp 
1/28:Seminardag med STS/KULT og Sintef IFIM/TIK-seminar 
2/4:Finish and Norwegian innovation policies/Globaliseringsseminar med Åge Mariussen 
2/11:Sectorial innovation systems and biotechnology in Norway/Globaliseringsseminar med Mark 
Knell og Gernot Hutchenriter 
2/26:Rokkan-senteret gjester TIK/TIK-seminar 
3/1:Globaliseringsseminar med Mona Wibe 
3/4:The sociology of marketstability and transformation. Structural changes in Norwegian food 
retailing c. 1945-2000/TIK-seminar med Jon Vatnaland 
3/17:Presentation/discussion of PhD workGlobaliseringsseminar med Jarle Hildrum 
3/19:TIK have visitors from University of GöteborgTIK-seminar 
4/28:Methodology in innovation research: What can be generalized from case-study 
research?/Globaliseringsseminar med Lars Mjøset, Bjørn T. Asheim 
4/29:The complexity-distance relationship in distributed innovation projects/TIK-seminar med 
Jarle Hildrum 
5/6:Bærekraftig mobilitet: ulike tilnærminger og implikasjoner/TIK-seminar med Erling Holden 
5/26:The cometitiveness of nations/Globaliseringsseminar med Martin Srholec, Jan Fagerberg, 
Mark Knell 
9/3: "Recognising" other expertises: Could African numbers be different from the numbers of 
science? Helen Verran, Dper. of History, Melbourne Univ./TIK-semniar. 
11/16:Bokseminar med diskusjon av Tian Sørhaugs bok "Managermentalitet og autoritetens 
forvandling. Ledelse i en kunnskapsøkonomi". 
11/22:Comparative research on national innovation systems/TIK-seminar 
12/14: Mellom de to kulturer. Oppkomsten av vitenskapsstudier og etableringen av Edinburgh-
skolen 1966-76; kommende avhandling fra Vidar Enebakk 
12/22:Convergence, Divergence, or Emergence: Three decades of research in 
entrepreneurship/TIK-seminar med Howard Aldrich 

 

 



 

Konferanser  

                
Dato Tittel Deltakere Prosjekt 
25-28.08 4 EASST-Congress i Paris K. Asdal 

I.Moser 
S. Jenssen 
H. Thygesen 

 

8-11.09 5th PAN-European International 
Relations Conference, SGIR  
The Haque 

B.S. Tranøy 
H. Hveem 

Prosjekt om 
terrorfinansiering 

for FFI 
v/B.S.Tranøy 

Ansv.: 
H. Hveem 

15-18.09  ESF prosjektmøte I Lund  Ansv. T.Grønning
J.Fagerberg 
D. Olsen 
I. Steinland 
S.E. Moen   

National Systems 
of Innovation: 
Prosjektleder: 
T. Grønning 

08.10 TEARI Final Conference, Brussels J. Fagerberg 
B.Verspagen 

 

16-20.10 Konf. Globelics i Beijing J.Fagerberg 
M.Srholec 
F. Castellacci 
G. Parayil 

 

22.11 Intern ESST seminar: 
”Comparative research on national 
innovation systems” 
 

Terje Grønning 
Svein E. Moen 
Bart Verspagen 
Doroth S. Olsen 
I. Steinsland 
Fulvio Castellacci
Olav Wicken 
Jan Fagerberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personal 
 
TIK-senteret omfatter 31.12.2004 omlag 45 årsverk inkludert administrasjon. 

Kategori ansatte 2004 
Faste vitenskaplige inkl. senterleder 9 
Prof II/Forsker 20% stilling 1 
Prosjektansatte 6,8 
Post dok 6 
Stipendiater 16 
Admin 5,75 
Sum 44,55 

Oversikt over personalsammensetningen: Personalsammensetning

Vår nye professor, Govindan Parayil, tiltrådte sin stilling 1. november 2004. 

I løpet av 2004 er fire forskere gitt fast ansettelse som følge av at har opptjent rett til det i henhold 
til Tjenestemannsloven. Deres ansettelsesforhold er knyttet til eksternfinansierte midler. 

To faste forskerstillinger ble utlyst høsten 2004. 25 søkte stillingen, herunder både interne og 
eksterne søkere. Innstillingen fra bedømmelseskommisjon forventes i juni 2005. 

http://www.tik.uio.no/TIK Ansatte liste.htm


Styring og ledelse 

Styret har i 2004 bestått av følgende: Styreleder Gro Hagemann (Historisk Institutt, til 31.6), Geir 
Høgsnes (Sosiologisk Institutt, fra 1.7); Nestleder Geir Høgsnes (til 31.6); Styremedlemmer Even 
Lange (Historisk Institutt, fra 1.7 for Hagemann), Ådne Cappelen (eksternt medlem, fra 1.7) og 
Anne Kristin Sydnes (trådte ut september pga utenlandsopphold); styremedlemmer fra TIKs 
vitenskapelige stab: Olav Wicken (vara for ham Ingunn Moser fungerte under Wickens 
utenlandsopphold til 1.7), Ketil Gjølme Andersen, og Mona D. Wibe (Sjur Kasa møtte som vara 
under Wibes utenlandsopphold høsten 04); og studentrepresentanter: Embla Degrun og Guro 
Ådnegard Skarstad. 

Innstillingsråd. TIK-senteret fikk eget innstillingsråd fra 2003. Rådet har i 2004 bestått av: 
Fungerende styreleder Geir Høgsnes, Olav Wicken (vara Ingunn Moser), Mona D. Wibe (vara 
Sjur Kasa) og Embla Degrun. 

Senterleders ledergruppe bestod i perioden 1.1-31.6 av Jan Fagerberg (fratrådte pga sykdom i 
familien 3.6), Torben Hviid-Nielsen, Einar Lie og avdelingsleder. Fra 1.7 er Einar Lie utpekt som 
senterleders stedfortreder og vil fungere i dennes lengre fravær. Fra samme tidspunkt har 
ledergruppen vært todelt. 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).  

Avdelingsleder var Kristin Nordseth fra 1.1 til 15.8, og fra 16.8 er Irene Sandlie ansatt som 
avdelingsleder. 

Ansvarlig for forskerutdanningen har vært Torben Hviid-Nielsen. Undervisningsansvarlig var Jan 
Fagerberg (til 3.6) og Olav Wicken (etter 16.8). 

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

Forskningsgruppene som ble opprettet fra 1.9 er 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 3 
møter mellom senterledelse og gruppelederne. 

Se forøvrig mer generell informasjon om TIK på nettsidene. 

 

http://www.tik.uio.no/omtik.html


Økonomi og regnskap  

Finansieringskilder

  2004 
Inviduelle NFR Dr Grad/Post doc 862 000
NFR   8 121 000
Øvrig statlig 0
Halvoffentlig/halvprivat 1 205 000
Private   2 060 545
EU   1 264 984

 

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

1Kilde

K
ro

ne
r

Inviduelle NFR Dr Grad/Post doc

NFR

Øvrig statlig

Halvoffentlig/halvprivat

Private

EU

 

Tabell som viser regnskapsresultat pr. 31.12.05 kommer her. 
 
 
Samlede inntekter utgjorde i overkant av 31 millioner kroner, hvorav henholdsvis den 
universitetsinterne basisbevilgning utgjorde 13,8 millioner kroner og omlag 17,2 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. 

Resultatet for 2004 viser at TIK har et underskudd på omtrent kr 200.000,-. Underskuddet skyldes 
i vesentlig grad tap i prosjekter. Da ved utgangen i 2004 i tillegg venter et ytterligere betydelig tap 
i prosjekter for 2005, er den økonomiske situasjonen anstrengt. 

Inntektssiden ved senterets økonomi i 2004 er tilfredsstillende. Det oppnådde å finansiere nye 
prosjekter ved tildeling fra spesielt Norges forskningsråd. 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. Det er derfor fortsatt en stor 
utfordring å sikre senteret en mer langsiktig finansiering. 



Den finansielle situasjon ved inngangen til 2005 er likevel preget av et akkumulert underskudd på 
flere prosjekter hvis konti ble avsluttet ved utgangen av 2004 og gjort opp mot internt budsjett. En 
tilsvarende situasjon ved utgangen av 2003 gjør at den faglige virksomhet i senteret er midlertidig 
innskrenket med sikte på å kunne balansere budsjettet. Faglige interntiltak, stimuleringsmidler, 
bidrag til utenlandsopphold og liknende er derfor sterkt lidende.  

I forståelse med fakultetet vil de akkumulerte prosjektunderskudd ble dekket inn innen 2007. 
Dette medfører bl.a. at en vitenskapelig stilling må holdes ubesatt i 2005. 

 
 


