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Sak 1-18
Innledning:

Presentasjon av status for UiTs satsing innen Open science
Stein Høydalsvik?

Bakgrunn:
UiT satser ambisiøst på open science. Dette er et område som det forrige utvalget var
opptatt av, og der det er ventet at også det nye utvalget vil være med på å sette
agenda. Det er derfor lagt opp til at utvalget kort blir orientert om status innen open
access og open data.

Sak 2-18
Innledning:

Presentasjon av resultater fra spørreundersøkelse om
eksternfinansiert forskning ved BFE-fak
Jørgen Berge

Bakgrunn:
BFE-fak har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine forskere knyttet til ekstern
finansiering av forskning. Denne er vedlagt, og vil kort presenteres i møtet.
Eventuelle implikasjoner av undersøkelsen vil diskuteres i møtet.
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Sak 3-18

Innledning:

Hva trenger våre forskere av støtte for å lykkes bedre i
konkurranse om store eksternt finansierte forskningsprosjekter
(SFF, SFI, Jebsen, etc.)?
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
UiT har hatt mindre uttelling enn ønsket på Forskningsråds-arenaene SFF/SFI/FME. I
møtet den 19.12.17 innledet det forrige utvalget en diskusjon rundt hvordan UiT skal
lykkes bedre i å konkurrere om disse prestisjetunge og store senterdannelsene.
Konklusjonen fra denne diskusjonen var at det bør konkretiseres et forslag til satsing
for å løfte arbeidet med større sentersøknader ved UiT. Det ble foreslått at følgende
virkemidler kunne være elementer i en slik satsing:
• Kollegaveiledning eller et eksternt panel som kan gi tilbakemelding på søknader
bør vurderes, men utfordrende å få forskerne til å levere fra seg utkast til søknader
i god tid før frist. Støtteapparat må tidligere inn i prosessene.
• De riktige fagmiljøene bør velges ut. Fakultetene bør identifisere miljøene, og
rektor prioritere hvem som får særskilt støtte.
• Posisjoneringsmidler bør stilles til rådighet for de aktuelle fagmiljøene.
• HNA-kurset i ekstern finansiering burde omarbeides og tilpasses forskere som
skal skrive sentersøknader.
• Det bør lages en generalisert oppsummering av hvilke tilbakemeldinger vi har fått
på større søknader om senteretableringer. Mye læring i å se hva vi må forbedre.
• Forskningssentre for klinisk behandling (FKB) burde også omfattes av spesielle
støtteordninger.
• Fagmiljøene er små. Må tenke nytt for å bygge større sentre der man kombinerer
ulike fagmiljøer.
• Det bør i større grad tenkes at det er team med ulike kompetanser som skriver
søknader om ekstern finansiering. Avgjørende for sentersøknader.
I møtet vil et lite utvalg av UiT sine fremste forskere innlede kort om hvilke
støttefunksjoner og insentiver UiT bør ha for å kunne lykkes bedre i å konkurrere om
de store eksternt finansierte senterdannelsene:
• Professor og leder av CIRFA Torbjørn Eltoft, NT-fak.
• Professor Marit Westergaard, HSL-fak.
• Professor og nestleder av Hylleraas Center Kenneth Ruud, NT-fak.

Sak 4-18
Innledning:

Presentasjon av Befolkningsundersøkelser i nord
Sameline Grimsgaard

Bakgrunn:
Universitetsstyret vedtok i møte den 26.10.17 å etablere en tverrfaglig satsing –
Befolkningsundersøkelser i nord. Ved oppstart inngår fagmiljøer fra UiT (Helsefak,
HSL-fak, NT-fak, IRS-fak og Kunstfak) og andre institusjoner (UNN, Helse Nord,
Folkehelseinstituttet, Tromsø kommune m.fl.). Målsetningen med prosjektet er å
bygge fremragende forskningsmiljøer på tvers av fakulteter og fagmiljøer med
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utgangspunkt i Tromsøundersøkelsen og andre helse- og befolkningsundersøkelser i
nord. I løpet av en fireårsperiode tas det sikte på å bygge opp miljøer som er
konkurransedyktige både nasjonalt og internasjonalt. Utvalget vil i møtet orienteres i
mer detalj om satsingen.

Sak 5-18
Innledning:

Evaluering av UiTs tematiske satsinger - søknadskvalitet
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Universitetsdirektør ønsker å presentere en evaluering av de tematiske satsingene i
styremøtet i mai, dvs. forut for budsjettbehandlingen i junimøtet. Som et ledd i dette
arbeidet ønsker vi blant annet å vurdere:
(i)
om søknadene er rett forstått og vurdert av den eksterne komiteen og
(ii)
om kriteriene for evaluering som vi har gitt komiteen samsvarer med våre
intensjoner.
Det er så langt gjennomført tre utlysningsrunder for de tematiske satsingene (2015,
2016 og 2017), og vi har valgt å dele utvalget inn i tre grupper som hver får tilgang til
ett av de tre settene med søknader. Vi vil i møtet diskutere medlemmene av utvalgets
vurderinger og om kriteriene for vurderinger av søknader bør endres/justeres.

Sak 6-18
Innledning:

Evaluering av UiTs tematiske satsinger – Case study review of
Norwegian IDR (Technopolis)
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Technopolis har på bestilling fra Norges forskningsråd gjennomført en case-study
knyttet til interdisiplinær forskning. I denne er UiT en av institusjonene som er
vurdert. Rapporten er vedlagt, og vil danne utgangspunkt for diskusjonen i møtet.
Hovedfokus i møtet vil være på hva vi kan lære av rapporten og hvordan vi bør
videreutvikle virkemidlene våre for å fremme samarbeid på tvers av ulike fagområder.

Sak 7-18
Innledning:

Utlysning innen INFRASTRUKTUR
Steinar Martin Paulsen

Bakgrunn:
Forskningsrådet har under Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur
(INFRASTRUKTUR) lyst ut midler med frist for skisser til den 15. mai. I møtet blir
det kort informasjon om utlysningen og diskusjon av intern prosess.
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Sak 8-18

Eventuelt
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