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Det inviteres med dette til møte i forskningsstrategisk utvalg tirsdag 22. oktober klokken 11.00-13.00.
Følgende saker vil tas opp:
Sak 4-13 Presentasjon av Center for Advanced Study (CAS) ved Brit Solli.
Sak 5-13 Innspill til mandat for Arbeidsgruppe for FoU-termin (se vedlagt utkast til mandat)
Sak 6-13 Bruk av midlertidig tilsetting ved UiT (se http://uit.no/Content/353942/Sak%20S%20592013.pdf)
Sak 7-13 Eventuelt
Det legges opp til at man skal kunne delta på møtet via Skype fra Alta. Det vil være lett servering
under møtet.
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NOTAT
Til:

Arbeidsgruppe FoU-termin

Fra:

Avdeling for forsking og utviklingsarbeid v. Pål Vegar Storeheier

Oppnevning og mandat for arbeidsgruppe
UiT fastsatte i 2010 Retningslinjer for fordeling av FoU-termin, ref. styresak S 03-10 og ePhortesak 2009/6820. Retningslinjene angir blant annet formål med ordningen, krav til søknader,
kriterier for tildeling, og bestemmelser om opptjening av ansiennitet, avvikling av FoU-termin og
rapportering. I retningslinjene gis det adgang for fakultetene til å fastsette utfyllende
bestemmelser, men det er ikke gitt anledning til å sette strengere eller midlere krav enn det som
framgår av retningslinjene.
I forbindelse med fusjonen mellom UiT og Høgskolen i Finnmark (HiF) er det bestemt at det skal
gjøres en gjennomgang av retningslinjene. Fra rapport fra Arbeidsgruppe FoU og formidling av
19.3.2013:
3.2 Arbeidsgruppa foreslår at UiTs retningslinjer for FoU-termin videreføres. HiF har ingen
tilsvarende ordning, men har en ordning med vikarstipend som kan ses i sammenheng med FoUtermin. Vikarstipend-ordningen kan også ses i sammenheng med førstelektorprogrammet (se pkt.
6.5). Arbeidsgruppa foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal evaluere kriteriene for
tildeling av FoU-termin ved å se på om (i) de er rett tilpasset ansattgruppen ved UiT og ii) om
utviklingsarbeid rettet mot utdanningsløpet også bør inkluderes i kriteriene for tildeling. Det
foreslås at fagdirektørene får ansvar for å utarbeide et grunnlagsdokument for arbeidsgruppen i
løpet av våren 2013 som inneholder en oversikt på individnivå over den enkelte HiF- og UiTforskers produksjon av vitenskapelige publikasjoner siste fire år.

Styringsgruppa for fusjonen vedtok følgende 5.4.2013 i sak SG 13-13:
1. Styringsgruppa for fusjonen slutter seg til tilrådinger fra Arbeidsgruppe FoU og formidling, og
ber fagdirektørene gjennomføre implementeringsarbeidet.
2. Rektor og direktør gis fullmakt til å opprette arbeidsgrupper som foreslått i rapporten.

Universitetsdirektøren har bestemt at Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) har det
faglige ansvaret for å revidere retningslinjene, som bør legges fram for universitetsstyret så snart
som mulig. Som del av arbeidsformen skal AFU sette ned en arbeidsgruppe med deltakere fra
avdelinger og fakulteter. AFU skal sørge for at forslag til nye retningslinjer blir drøftet i utvidet
ledergruppe/dekanmøte og med tjenestemannsorganisasjonene før saken legges fram for styret.
Fakultetene ble 30.9.2013 bedt om å foreslå navn på personer som kan delta i arbeidet, og det er
kommet inn forslag fra fem fakulteter. På denne bakgrunn etableres følgende arbeidsgruppe:
- Pål Vegar Storeheier, forskningsdirektør, AFU (leder)
- Heidi Adolfsen, studiedirektør, UTA

-

Derek Clark, instituttleder, BFE-fak
Svein Are Edøy, seniorrådgiver, POA
Nanna Hauksdottir, prodekan, Helsefak
Turid Moldenæs, prodekan / Helen Sagerup, seksjonsleder, HSL-fak
Carsten Rolland, instituttleder, Finnmarksfakultetet
En representant for tjenestemannsorganisasjonene
Randi Østhus, rådgiver, AFU (sekretær)

Arbeidsgruppa skal:
- Gjennomgå gjeldende retningslinjer for fordeling av FoU-termin ved UiT (inkludert
enhetenes utfyllende bestemmelser) og relaterte ordninger ved tidligere HiF
- Vurdere behov for endringer i retningslinjer ut fra behov for harmonisering, og øvrige
behov for revisjon, herunder:
o om kravet til poengproduksjon i opptjeningstiden skal videreføres uendret
o om utdanningsvirksomhet bør inkluderes i kriteriene for tildeling
o om terminens betydning for fagmiljø/UIT bør vektes sterkere
o eventuelle andre viktige prinsipper og hovedvalg for fordeling av FoU-termin
- Vurdere virkninger av ulike forslag i forhold til universitetets behov, herunder gjøre
ressursmessige beregninger
- Vurdere om det bør gis adgang til å fastsette utfyllende bestemmelser ved enhetene, og i
så fall på hvilke punkter
- Vurdere eventuelle overgangsordninger
- Gi begrunnede forslag til hovedtrekk i nye felles retningslinjer for FoU-termin
Arbeidsgruppa organiserer selv arbeidet, som bør komme i gang så snart som mulig og være en
prioritert oppgave for dem som deltar. Rapport i henhold til gruppas oppgaver skal leveres til
AFU innen 31.12.2013, slik at styresak kan forberedes til universitetsstyrets første møte i 2014
(14. februar).
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