NORSK FYSIKKRÅD (NFyR)
Referat fra møte 3/2009
Møtet ble avholdt 13. august 2009, kl 12:00 – 13:30, i forbindelse med Fysikermøtet på
Røros. Møtested var Røros Hotell, Store møtesal.
Tilstede på møtet:
Einar Sagstuen, UiO (leder)
Jan Petter Hansen, UiB (nestleder)
Asgeir Brekke, UiT
Per Barth Lilje, UiO
Pejman Mansouri, Norsk Studentunion
Astrid Johansen, Fysikklærerforeningen (observatør)
Ikke møtt:
Gaute Einevoll, UMB
Vidar Thue Hansen, UMB
Asle Sudbø, NTNU
Unni Pia Løvhaug, UiT
Ragnhild Schrøder Hansen, Norsk Studentunion (meldt forfall)
Bjarne Stugu, UiB (meldt forfall)
Gunnar Løvhøiden, NFS (Observatør)
Helge B. Larsen, UiS (meldt forfall)
Einar Sagstuen ønsket velkommen til møtet. I denne sammenhengen rettet han også en
takk til Asgeir Brekke for en lang periode som leder av NFyR og overrakte på vegne av
NFyR en liten presang.
NFyR 15/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent. Oppdatering av medlemslisten for NFyR vil
foreligge når valgresultater fra NTNU og UiT og nye medlemmer fra NSU foreligger.
Leder orienterte om at kontakt med Øyvind Sørensen, sekretæren i NFS, er opprettet.
Øyvind drifter det felles nettstedet for NFS og NFyR og har sagt seg villig til også hjelpe
oss med å oppdatere og drifte NFyR‐sidene der.
http://www.norskfysikk.no/
Det vil være nødvendig med en forholdsvis grundig oppdatering.
NFyR 16/2009 Referatsaker
Referat fra møte 2/2009, 28. april 2009 ved NTNU, Trondheim ble godkjent.
NFyR 17/2009 Orienteringssaker
1. Det har funnet sted valg på instituttledere ved UiT og NTNU. Ny instituttleder
for Institutt for fysikk og teknologi ved UiT er Olav Gaute Hellesø. Han tiltrer stillingen
15. september 2009. Stedfortreder for Hellesø er foreløpig ikke valgt. Ny instituttleder
for Institutt for fysikk ved NTNU er Asle Sudbø. Han tiltrådte stillingen i august. Jeg har
foreløpig ikke informasjon om hvem som er stedfortreder.
2. I forrige møte ble følgende vedtak gjort angående søknadsprosedyrer i CAS:

Einar Sagstuen vil orientere seg nærmere om saken, be om prosedyrene for
saksbehandlingene og rapportere til NFyR. CAS har en webside på
http://www.cas.uio.no med en fullstendig orientering om søknads‐ og
behandlingsprosedyrer. Basert på denne sammen med informasjon fra to tidligere
CAS‐søkere fant leder at det ikke syntes å foreligge grunnlag for noen henvendelse til
CAS om dette. Etter en samtale med Jan Petter Hansen var det enighet om foreløpig å
avslutte denne saken.
3. Fagrådslederne er invitert til å delta på det nasjonale fakultetsmøte for realfag
i Grimstad, ved UiA, 3.‐4. november 2009, som en oppfølger av en tilsvarende invitasjon
til møtet høsten 2008. Referat fra siste møte i det nasjonale fakultetsmøte for realfag
13.‐14. mai 2009 ble vedlagt i forrige innkalling.
4. Med referanse til NFyR sak 11/2009 skal det arrangeres en konferanse for
hele utdannings‐sektoren med tema Digitale læringsressurser – opphavsrett og andre
juridiske utfordringer. Konferansen avholdes i Tromsø 28.‐29. oktober 2009 og har en
nettside på http://delrett.net/ Se også siste nyhetsbrev fra Norgesuniversitetet (vedlagt
i forrige innkalling).
NFyR 18/2009 Fysikkevalueringen 2009
Deltakerne diskuterte mulige strategier for noen felles innspill overfor NFR og
evalueringkomiteen. Det var enighet om at alle instituttlederne skal inkludere
følgende punkter som deler av sin presentasjon i Forskningsrådet:
• Behovet for oppegående tematiske program innen alle sektorer av norsk fysikk
• Å øke bevilgningsrammene til Frie Prosjekter signifikant
• Å sikre bevilgninger til avansert vitenskapelig utstur i både den tunge ( >1 mill)
og den mellomtunge klassen (200.000 – 1 mill).
• Å adressere rekrutterings‐situasjonen i Universitetssektoren og vurdere
muligheter for mellomfinansieringsordninger.
• Å åpne rom for mellomstore prosjekter av typen SUP.
I tillegg forventes det at NFR vil følge opp evalueringskomiteens innstilling samt en
eventuell nasjonal fagplan‐innstilling med Strategiske InstituttProgram (SIP).
I lys av føringene til presentasjonene fra institusjonene som nå er kommet fra
Forskningsrådet synes det mulig å bygge inn disse punktene i SWOT analysene som skal
presenteres.
NFyR 19/2009 Karakterundersøkelsen 2009
Til møtet forelå Masterkarakterbeskrivelser og noe tallmateriale fra UiB, UiO/Fysisk
institutt og UIO/Institutt for teoretisk astrofysikk. Det var enighet om at disse skulle
oversendes UHR umiddelbart. Dette er gjort – og er også vedlagt dette referatet.
Tilsvarende informasjon fra de andre institusjonene skal sendes til undertegnede som
så vil ta disse med seg til det Nasjonale fakultetsmøtet i Grimstad 3‐4. november 2009
der denne saken vil tas opp. Leder vil tilskrive alle medlemmene i NFyR om innspill i
separat epost.
NFyR 20/2009 Nominering av publikasjonskanaler til nivå 2 for 2010
En viss utmattelse omkring denne saken kunne spores blant de nærværende
medlemmer av NFyR. Det var enighet om å forskyve saken til neste møte, og at de
enkelte NFyR medlemmer skulle diskutere saken på hjemmeinstitusjonen i
mellomtiden. Leder vil tilskrive alle medlemmene i NFyR om innspill i separat epost.

FyR 21/2009 Eventuelt
1) Asgeir Brekke meldte at han hadde en (uåpnet) pappeske med gamle sakspapirer
som han gjerne ville sende videre til noen andre. Asgeir ble bedt om å sende
denne pappesken til Fysisk institutt, UiO hvor vi vil prøve å finne et
hensiktsmessig arkiveringssted.
2) Jan Petter Hansen reiste problemet rundt den budsjettmessige
fordelingnøkkelen i budsjetteringen av midler mellom fagområdene Med,
MatNat, HumSam og lignende og reiste muligheten for et framstøt mot Det
nasjonale fakultetsmøte i realfag og evt. UHR i denne saken. Leder vil undersøke
nærmere hvilke kanaler som eventuelt kan benyttes mest effektivt for et slikt
framstøt.
NFyR 22/2009 Neste møte
Det vil være behov for samtaler mellom medlemmene i NFyR før møtet i det Nasjonale
fakultetsmøtet i realfag 2. – 3. november (sak 19 ovenfor), og før innspillsfristen til UHR
om publikasjonskanaler som er den 29. oktober(sak 20 ovenfor). Avhengig av antall
andre saker som kommer inn vil leder vurdere enten bare å kommunisere per e‐post,
lage til et telefonmøte, eller arrangere et nytt regulært møte. Forslag til tid: Uke 43.
Hvis et møte blir satt opp er aktuelle møtesteder UMB eller UiB.
Oslo, 7. september 2009,

Einar Sagstuen (sign)
Leder NFyR

