
NORSK FYSIKKRÅD (NFyR) 

Referat fra møte 1/2012 

Tid:  14. desember 2012 kl 11:00 

Sted: Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen, Allégt 55, 
møterom 456. 
 
Tilstede:  
Geir Anton Johansen, Institutt for fysikk og teknologi, UiB, 
Per B. Lilje, Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO,  
Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO, 
Jon Andreas Støvneng, Institutt for Fysikk, NTNU, 
Per Amund Amundsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS, 
Achim Kohler, Institutt for matematiske realfag og teknologi, UMB 
 
Forfall:: Per Osland (UiB), Yngve Birkelund (UiT),  Espen Olsen (UMB), Asle Sudbø (NTNU), 
Åshild Fredriksen (NFS), Jonas van Den Brink (NSO, studentobservatør), Morten Trudeng (NFL). 
   

 

NFyR 01/2012: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Leder av NFyR beklaget sen utsending av saksliste og enda senere 
utsending av vedleggene til innkallingen. 

Vedtak: Godkjent 

NFyR 02/2012: Referatsak 

 Vedlegg til innkalling:  Referat fra møtet 16. februar 2011. 

Vedtak: Godkjent 

NFyR 03/2012: Medlemsliste, orienteringssak 

Vedlegg til innkalling: Delvis oppdatert medlemsliste for Norsk 
Fysikkråd.  

Enkelte ytterligere korreksjoner ble innmeldt. Avtroppende leder vil 
oppdatere medlemslisten på nettet med gyldighet fra 1. januar 2013.  
Nettaddressen er: www.norskfysikk.no/nfyr/ 

Det ble kommentert at med hensyn på studentrepresentanter er det 
avtroppende leders forståelse at én studentrepresentant oppnevnes av 

http://www.norskfysikk.no/nfyr/�


NSO (for tiden Jonas van Den Brink, UiO), men den andre samt en 
vararepresentant oppnevnes av medlemsinstitusjonene i NFyR.  Dette vil 
gjøres i 2013. Jeg ser imidlertid fra et brev fra NSO (vedlagt) at dette ikke er 
helt presist, men at NSO gjerne vil ha assistanse fra fagmiljøene til å finne 
interessertr kandidater. 

 
NFyR 04/2012: Valg av leder og nestleder for NFyR, vedtakssak 
 
 Vedlegg til innkalling: Forslag til vervene som leder og nestleder  
 av NFyR  for perioden 2013-2014 
 
Vedtak: Ny leder og nestleder med virketid fra 01.01 2013 ble valgt 
enstemmig: 

Leder: Instituttleder Geir Anton Johansen, IFT, UiB 
Nestleder: Instituttleder Viggo Hansteen, ITA, UiO 

 
 
NFyR 05/2012: Publikasjonskanaler, diskusjonssak 
 
 Vedlegg til innkalling: Tidligere brev til UHR fra leder, NFyR.. 

Vedlegg til innkalling: Retningslinjer for nominering av tidsskrifter til 
nivå1 og nivå 2 fra UHR.  

 
Avtroppende leder orienterte om de aktiviteter NFyR hadde i denne saken i 
siste periode, spesielt om møtet i NFyR 14022011 der Øyvind Nystøl UHR 
og Gunnar Sivertsen NIFU var tilstede og deltok i diskusjonene. Det ble også 
kommentert at ’tellekant’-systemet skal evalueres i 2013, og at NFyR bør 
være tett inne i denne prosessen for å kunne komme med relevante innspill 
til generelle prinsipper samt spesifikt publiksasjonskanalene innen fysikk 
og astronomi. Videre ble det minnet om alt arbeidet som både NFyR og 
enkelt-fysikere har lagt ned i dette, spesielt ble rapporten fra Kåre 
Olaussen, NTNU samt arbeidet til Ørjan Martinsen, UiO (gjennom NFyR) 
nevnt. Det utspant seg en generell diskusjon rundt ulike mulige 
tellekantsystem uten at det ble trukket noen konklusjoner. Spesielt ble 
problemene rundt publikasjoner fra store konsortier nevnt, der 
CERN/ATLAS publikasjoner med ~3000 medforfattere er et ekstrempunkt., 
I DBH er antallet medforfattere i konsortiepublikasjojer benyttet uavkortet, 
mens institusjonene selv gjerne benytter reduserte delingstall for å yte 
konsortiedeltakere rettferdighet. Publisering fra store konsortier vil bli 
mere og mere vanlig innen realfagene og det må etableres et system som 
tar høyde for dette også i DBH.  Påtroppende leder vil ta kontakter med 



enkelte sentrale personer i evalueringsprosessen og UHR for å sondere 
hvordan NFyR mest effektivt kan agere framover. 
 
NFyR 06/2012: Professoropprykk etter kompetanse, orienteringssak 
 
 Vedlegg til innkalling: Endelig reglement for professor-opprykk etter 
 kompetanse  fra UHR. 
 
Avtroppende leder orienterte om saken, både om komiteer i 
’mellomperioden’  høst 2010 og delvis høst 2011 samt den omforenede 
sluttløsningen UHR nå har falt ned på. Amundsen informerte om at grunnet 
den spesielle situasjonen ved UiS har ikke UiS sluttet seg til ordningen med 
felles komiteer, men vil utnevne sine egne komiteer. UiS er imidlertid vel 
kjent med det reviderte kvalifikasjonsregelverket for professoropprykk 
som de andre institusjonene i NFyR har forpliktet seg til å følge. 
 
 
 
 NFyR 07/2012: Revisjon av reglement for Fagrådene i UHR, 
orienteringssak  
 
 Vedlegg til innkalling: Revidert reglement for Fagrådene i UHR. 
 Vedlegg til innkalling: Referat fra møte i det nasjonale fakultetsmøtet 
  for realfag i Bodø 13.-14. november 2012 
 
Det reviderte reglementet tas til etterretning. Avtroppende leder 
oppdaterer hjemmesiden til NFyR med det reviderte reglementet. Det ble 
påpekt at i det siste møtet i det nasjonale fakultetsmøtet i realfag (NFmR, 
13.-14.11.2012) ble det foreslått at alle fagrådsledere innen realfagene skal 
inviteres til alle møtene i NFmR på fast basis. 
 
 
NFyR 08/2012: Eventuelt 
 
 Vedlegg til innkalling: Notater om UHRs karakterevalueringer 
 
Avtroppende leder orienterte kort om Fysikkrådets innsats ifm 
karaktersaken, og det utspant seg en meningsutveksling om de protokoller 
en nå skal følge. Videre ble det informert om at en ny runde karakter-
evalueringer i regi av UHR nå er i gang, og at turen til realfagene trolig 
kommer i 2015. 
 



 
Påtroppende leder i NFyR takket avtroppende leder og Rådet for innsatsen 
i den perioden de hadde sittet. Rådet takket IFT, UiB for å ha vært vertskap 
for dette møtet samt for serveringen. Endelig ønsket alle hverandre God Jul 
og vel møtt i 2013. 
 
 
 
 
Oslo, 14. desember 2012 
 
Einar Sagstuen (sign) 
Avtroppende leder, NFyR 


