
Forskningsreglement 
 
For at forskningen ved AAks skal komme i fokus og gis tilstrekkelige ressurser må 
oppgavefeltet organiseres og gis klare og forutsigbare rammer. Det må gis rammer for 
faggruppas (Fa-FoU) ansvar, for de kompetansekrav som må stilles og for den rett og plikt 
personell har til å utføre forskning. Det må derfor vedtas og implementeres et eget 
forskningsreglement som bidrar til å organiserer de ressurser som stilles til disposisjon til 
oppgaven, og som samtidig bidrar til planlegging av bruken av disse ressursene. 
 
Faggruppe for forskning og utvikling, Fa-FoU 
 
Fa-FoU oppnevnes av direktøren. Fa-FoU skal ha følgende mandat: 
 

- Kvalitetssikre og gi faglig innstilling om godkjenning av forskningsoppgaver og 
forskningsprosjekt. 

- Følge opp den faglige og tidsmessige framdrifta i vedtatte prosjekt. 
- Bistå med å finne/oppnevne intern/ekstern veileder for forskningsprosjekt. 
- Oppnevne referansegruppe når det er behov for det.  
- Gi faglig godkjenning av avslutta forskningsprosjekt med rapport. 
- Bidra til at forskningsresultater kan publiseres i nasjonale og internasjonale tidsskrift 

eller andre publiseringskanaler. 
- Gi faglig innstilling om oppdragsforskning som tilsatte ved AAks skal utføre utenfor 

institusjonen. 
- Gi innstilling om avvikling av forskningsoppgaver/prosjekt som ikke har den 

nødvendige framdrift. 
- Bidra til innhenting av eksterne finansieringsmidler og oppretting av 

stipendieordninger. 
- Gi faglig innstilling til stipend i tråd med retningslinjene for stipendet. 
- Bidra til samarbeid om og samordning av forskningsprosjekt, f.eks. innenfor 

Forskernettverk Agder. 
- Stimulere og oppmuntre personalet til kompetanseheving. 
- Stimulere interne og eksterne forskere til valg av tema som forutsetter bruk av AAks 

sine samlinger. 
- Kartlegge realkompetanse som er av betydning for forskningsarbeidet ved AAks og 

integrere slik kompetanse i forskningsprosjekt der det er relevant. 
- Faggruppa rapporterer til ledergruppa hvert halvår, ellers når det er behov for det. 

 
Kompetansekrav og krav til metode og publisering 
 
Forskningskompetanse gis ved fullført doktorgrad, magistergrad, hovedfag eller mastergrad. 
Tilsatte uten formell forskningskompetanse kan få sin realkompetanse vurdert og godkjent. 
Godkjenning av slik kompetanse gis på grunnlag av vitenskapelig produksjon, som må 
dokumenteres i skriftlig form. Godkjenning skjer i samråd med kompetent organ. 
 
Med vitenskapelig produksjon forstås en skriftlig framstilling i form av avhandling, 
forskningsrapport, artikkel i tidsskrift eller tilsvarende publikasjon, utstillingsforarbeid i 
skriftlig form eller manus til foredrag som publiseres. Den vitenskapelige produksjonen må 
tilfredsstille følgende krav: 
 

- Presentere ny innsikt.  



- Redegjøre for det empirisk og metodisk grunnlaget og være i en form som gjør 
resultatene etterprøvbare og anvendelig i ny forskning, dvs. tilstrekkelig henvisninger 
til kilder og litteratur. 

- Språket skal være lett tilgjengelig for målgruppene. 
- Tilgjengeliggjøres i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgivelse, nettsted) som 

er tilgjengelig for andre forskere. 
 
For å sikre tilstrekkelig kvalitet på publikasjonen bør fagfellevurdering tilstrebes. 
  
 
Krav til prosjektbeskrivelse 
 
For å kunne benytte forskningsretten/-plikten, må det utarbeides en prosjektbeskrivelse som 
gis en faglig godkjenning av Fa-FoU. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde: 
 

- Kort beskrivelse av tema, og om nødvendig avgrensning av tema. 
- Kort skisse om problemstillinger, hypoteser, teori og metode, samt relevante kilder og 

litteratur. 
- Tidsbruk, framdriftsplan og budsjett, eventuelt også eksterne finansieringskilder. 
- Veileder og/eller mentor og referansegruppe. 
- Presentasjonskanal(er).  

 
Forskningsrett og forskningsplikt 
 

- Forskning utført ved AAks skal foregå innenfor de rammer som er trukket opp av 
forskningsplanen og forskningsreglementet. 

- Det vitenskapelige personalet ved AAks har rett og plikt til å utføre forskning i inntil 
20% av stillingsbrøken. 

- AAks kan kreve at retten til forskningstid brukes på forskningsoppgaver eller 
forskningsprosjekt initiert av institusjonen. 

- AAks kan pålegge det vitenskapelige personalet forskningstid ut over 20% til 
forskningsoppgaver eller forskningsprosjekt initiert av institusjonen. 

- Dersom forskningstida ikke brukes, eller bare delvis brukes, til forskningsoppgaver 
eller forskningsprosjekt initiert av institusjonen, kan det vitenskapelige personalet ta ut 
forskningstida, helt eller delvis, til egeninitierte forskning innenfor de rammer som er 
gitt av forskningsplanen. 

- Uttak av forskningstid, enten de er basert på forskningsretten eller forskningsplikten, 
skal avklares med avdelingsleder og innpasses i virksomhetsplanen.  

- Tidspunktet for uttak av forskningstid må tilpasses de øvrige oppgaver som skal 
utføres ved AAks. 

- Forskningstid kan spares opp etter individuell avtale og konsentreres til 
sammenhengende perioder. 

- Den som får godkjent et forskningsprosjekt skal søke å delta i et relevant fagmiljø. 
- Den som får godkjent et forskningsprosjekt kan bli pålagt å gi korte rapporter 

underveis i prosjektet eller når prosjektet er ferdigstilt. 
 


