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Sak 1-17
Innledning:

Videre oppfølging av de tematiske satsingene
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Basert på innspillene i det foregående seminaret, vil utvalget gi råd om hvordan UiT
bør videreutvikle arbeidet med de tematiske satsingene.

Sak 2-17
Innledning:

Vurdering av søknader om infrastrukturmidler fra Tromsø
forskningsstiftelse
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Tromsø Forskningsstiftelse lyste i fjor ut 10 millioner kroner innen Infrastruktur med
søknadsfrist 31. januar 2017. Innen fristen mottok stiftelsen 14 søknader med omsøkt
beløp på nesten 35 millioner kroner. Se nærmere informasjon om selve utlysningen og
hvem som har fått midler fra stiftelsen tidligere på http://www.tfstiftelse.no/.
I følge statuttene for infrastrukturmidler fra Tromsø forskningsstiftelse (se nedenfor),
skal Forskningsstrategisk utvalg bedømme og prioritere søknadene. I sak 48-16, ble
utvalget enige om hvordan søknadene skulle bedømmes og rangeres. Nedenfor følger
rangeringskriteriene som utvalget stilte seg bak:
A. Søknadene skal oppfylle alle kriteriene for tildeling i statuttene til Tromsø
forskningsstiftelse.
B. Potensialet som infrastrukturen åpner for skal benyttes som første
rangeringskriterium, herunder aktuelle brukermiljø per i dag, muligheter for
nye brukermiljø og unikhet av infrastruktur i lokal og nasjonal kontekst.
C. Kvaliteten til prosjektet infrastrukturen er knyttet til skal benyttes som andre
rangeringskriterium.
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D. Søkermiljøet skal benyttes som tredje rangeringskriterium. Her vil
rangeringsrekkefølgen være miljøer med:
a. SFF/SFI
b. ERC
c. FRIPRO
d. Verdensledende miljø
e. Tverrfakultære tematiske satsinger
f. Fakultetsspesifikke infrastrukturer med basis i
EU/Forskningsrådet/Regionale prosjekter
g. TFS kandidater
h. Eksisterende infrastruktur
Nedenfor følger statuttene for tildeling av infrastrukturmidler fra Tromsø
forskningsstiftelse. De 14 søknadene er unntatt offentlighet, og er lagt på vårt felles
uDoc-område: https://udoc.uit.no/Prosjekt/Forskningsstrategisk_utvalg. Gi beskjed
dersom noen av dere ikke får tilgang til filene.
Søknadene har et omfattende omfang (noen har svært stort sideantall og utskrift av alt
anbefales ikke). Alle i utvalget må vurdere alle søknader, og dere får samtidig et
særlig ansvar for i møtet å presentere utvalgte søknader for utvalget på følgende måte
(maksimalt tre minutter per søknad):
1. Kort, muntlig presentasjon av søknadsinitiativet.
2. Vurdering av om søknaden oppfyller søknadskriteriene.
3. Vurdere potensialet til infrastrukturen på en skala fra 1 til 10 (der 10 er best).
4. Vurdere kvaliteten til prosjektet infrastrukturen er knyttet til på en skala fra 1
til 10 (der 10 er best).
5. Til slutt vurdere om prosjektene ”bør finansieres”, ”bør finansieres hvis
penger” eller ”bør ikke finansieres”.
Ansvaret for de ulike søknadene fordeler seg som følger:
Søknad 1-3:
Torbjørn Alm, Sameline Grimsgaard og Stein Høydalsvik
Søknad 4-6:
Geir Davidsen, Raymond Kristiansen og Ingvild Ulrikke Jakobsen
Søknad 7-9:
Michaela Aschan, Marie-Theres Federhofer og Line Melbøe
Søknad 10-11: Fred Godtliebsen, Turid Moldenæs og Kristoffer Wilhelmsen
Søknad 12-14: Synnøve Thomassen Andersen, Eirik Myrvoll-Nilsen og Jan H
Rosenvinge
Etter presentasjonene vil utvalget ta stilling til de ulike søknadene og rangere dem.

Statutter for tildeling av infrastrukturmidler fra Tromsø forskningsstiftelse
Bakgrunn
Tromsø forskningsstiftelse (TFS) fikk i februar 2015 en ny gave fra Trond Mohn på 300
MNOK. Styret i TFS har vedtatt at midlene blant annet skal deles ut til infrastruktur og
rettede satsninger mot eksisterende infrastruktur som er finansiert av Mohn-midler.
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1) Infrastruktur
Midler til kostbar infrastruktur skal knyttes opp mot større satsinger som har fått støtte fra
eksterne kilder der infrastruktur sjelden blir fullfinansiert, og dermed bidra til fullt
forskningsmessig utbytte av den eksterne tildelingen. Ved å knytte midlene opp mot ekstern
finansiering vil det gi insentiver til å søke mer finansiering, og samtidig sikre at prosjektene
som mottar midler til infrastruktur er kvalitetssikret og av høy kvalitet.
2) Rettede satsninger mot eksisterende infrastruktur finansiert av Mohn-midler
Midler til rettede satsinger mot eksisterende infrastruktur skal sikre at kostbar og avansert
infrastruktur som er finansiert av Mohn-midler, blir utnyttet på best mulig måte. Midlene
skal gå til oppgraderinger, kompetanseheving, drift og forskningsprosjekter. Lokal støtte
rundt god infrastruktur kan være en inngangsbillett til store internasjonale EU finansierte
forskningsprosjekter.

Kriterier for tildeling av infrastrukturmidler fra Tromsø forskningsstiftelse
• Forskningsinfrastrukturen må være forankret i de fem tematiske satsingene i UiT sin
strategi, evt. støtte opp under sterke miljø (ERC/SFF/SFI/FME/ToppForsk), samt våre
verdensledende miljøer
• Søknadene må knyttes opp til prosjekter som har vært gjennom ekstern evaluering og
fått bevilgning /evt. fått meget god evaluering/score.
• Infrastrukturen(e) skal ha en total kostnadsramme på mellom 3 og 10 MNOK
• Fakultetene skal dekke 50% av kostnadene til innkjøp av infrastrukturen og garantere for
driften.
• Infrastrukturen må være åpent tilgjengelig, men med potensielt krav om brukerbetaling.

Generelt om søknadsprosedyren
Det kan søkes infrastrukturmidler knyttet opp mot følgende:
•
•
•
•
•

TFS kandidater
Verdensledende miljø
Tverrfakultære tematiske satsinger
Fakultetsspesifikke infrastrukturer med basis i EU/NFR/Regionale prosjekter
Eksisterende infrastruktur

Størrelsesorden og tildelinger
Styret for stiftelsen tar stilling til rammen for utlysning av infrastrukturmidler og hvor ofte de
lyses ut. Ingen midler skal deles ut uten forutgående utlysning.
Under forutsetning av at det foretas årlige tildelinger fra stiftelsen vil det bli fordelt midler i
størrelsesorden 3-10 MNOK årlig. Tildelte midler er berettiget til gaveforsterkningsmidler
(25%) fra Norges forskningsråd som må søkes av UiT.
Søknads- og evalueringsprosedyre
Søknaden skal være kortfattet med fokus på:
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•
•
•
•
•

Kvalitet i prosjektet som skal bruke infrastrukturen
Relevans for prosjekt det skal understøtte
Aktuelle brukermiljø per idag
Mulighet for nye brukermilø
Unikhet av infrastruktur i lokal og nasjonal kontekst
Vedlegg:
-Skisse for drift av infrastrukturen, herunder brukertilgang
-Den relevante forskningsprosjektbeskrivelsen
-Evalueringen av prosjektet

Søknadene bedømmes og prioriteres av Forskningsstrategisk utvalg ved UiT. Tildeling vedtas
av styret i Tromsø forskningsstiftelse.
Rapportering
Det skal rapporteres om bruken av midlene til styret.
Kontrakt
Det skal utarbeides en standardkontrakt mellom mottaker av midler og stiftelsen.
Kontrakten skal regulere forholdene rundt rapportering, oppfølging og utbetaling av
tilskuddet fra stiftelsen.

Sak 3-17
Innledning:

Vurdering av Arktis 2030-søknader
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Utenriksdepartementet har nylig annonsert utlysning av tilskuddsmidler over
tilskuddsordningen Arktis 2030. Prosjekter relatert til hav prioriteres, og
søknadsfristen er satt til 15. februar 2017. UD oppmuntrer til større (inntil 10-15
MNOK) prosjektinitiativ, og forventer at UiT foretar en prioritering av de
søknadsinitiativene vi fremmer. Ytterligere informasjon ligger her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/nordomradene/utlysing_nordmidler/id2525661/
Det er lagt opp til en intern prosess der større, strategiske prosjekter oversendes
universitetsdirektør innen fredag 10. februar kl. 12:00. Innkomne søknader vil så - i
løpet av fredag ettermiddag - bli oversendt Forskningsstrategisk utvalg, som vil foreta
en prioritering i sitt møte 13. februar. UiTs prioriterte prosjektliste vil bli oversendt
UD innen 15. februar.
Søknadene til Arktis 2030 som universitetsdirektør mottar innen fristen vil ettersendes
Forskningsstrategisk utvalg etter lunsj den 13. februar.

Sak 4-17

Eventuelt
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