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Min hovedmotivasjon for å stille til fakultetsstyret er den samme som da jeg stilte første gang for 4 

år siden. Jeg ønsker fortsatt å bidra til at vi kan drive med fremragende forskning og undervisning 

ved universitetet. Etter 4 år i fakultetsstyret konstaterer jeg at det ikke er fullt så mange 

frihetsgrader i denne jobben som jeg skulle ønske. Vi er i høy grad bundet av Universitetsstyret 

sentralt, ministeriet, budsjettbegrensninger, etc. I tillegg har et universitet et ganske stort 

treghetsmoment (hvilket også er en fordel på mange måter). Når det er sagt så synes jeg at fakultet -

ledelse og styre, de siste fire årene har fått til flere ting som vi kan være stolte av: Jeg synes det er 

veldig bra at vi har gjort det mulig for ekstern finansierte postdocs å søke om stillingsforlengelse så 

de kan bruke tid på å kvalifisere seg innenfor undervisning etc. Konsekvensen er at de internt 

finansierte postdocstillingene er redusert fra 4 til 3,5 år, men det må vi leve med på et begrenset 

budsjett. Når det gjelder forskerstillinger så var vi i fakultetsstyret i siste periode tydelig overfor 

rektoratet på at vi ønsker mulighet for 3-årige midlertidige stillinger. Dette vil jeg fortsette å jobbe 

for inn mot det nye rektoratet, som forhåpentligvis er mer lydhørt. Utover det må vi selvsagt være 

obs på at vilkårene for fast ansatte forskere legges til rette på best mulig måte. 

Jeg er veldig opptatt av god PhD-utdanning og veldig fornøyd med av vi fra høsten av kommer til å 

kunne tilby det første PhD-kurset som tilbys av fakultetet sentralt via Realfagsbiblioteket. Kurset tar 

opp nødvendige tema som open source publishong, research data management og jeg bidrar selv 

med en modul om scientific paper writing. 

Jeg er personlig veldig interessert i interdisiplinært arbeid og derfor er jeg veldig glad for at vi i 

fakultetsstyret nå har utlyst 2 PhD-stillinger innenfor energisatsingen, hvor eneste retningslinje er at 

det skal være veiledere fra to institutter. Jeg er så heldig at jeg sitter i bedømmelseskomiteen og jeg 

er meget spent på hva vi får inn av søkere. Kanskje vi kan utvide hvis det blir en suksess. 



Jeg er selv kvinne i et mannsdominert fag og jeg er opptatt av et fakultet med likestilling og 

mangfold. I siste fakultetsstyreperiode vedtok vi prosjektet GenderAct, som har fått finansiering av 

forskningsrådet og nettopp har startet. https://www.uib.no/genderact. Jeg deltar aktivt som 

medlem av ressursgruppen. 

Som et siste punkt vil jeg nevne finansiering av vitenskapelig utstyr som en merkesak. Jeg jobber selv 

tungt eksperimentelt og vet hvor avgjørende det er at det er muligheter for å anskaffe instrumenter 

i størrelsesklasse «én til noen millioner». For stort til at det kan dekkes direkte av et institutts 

årsbudsjett, for smått til infrastruktursøknad. Den nye avskrivningsordningen som fakultetet har 

innført i denne styreperioden er et veldig bra skritt i riktig retning, men vi trenger flere midler, både 

på fakultetet og sentralt. 

https://www.uib.no/genderact

