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Sak 18-19
Innledning:

Behov og finansieringsstrategi for nasjonal e-infrastruktur for
forskning for perioden 2020-2030
Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Det er et ønske å etablere en helhetlig, bærekraftig investerings- og driftsmodell for
nasjonale e-infrastrukturtjenester som er robust nok til å kunne håndtere fremtidige
behov for slike tjenester. En arbeidsgruppe ble derfor etablert av de fire
breddeuniversitetene i samarbeid med Forskningsrådet og UNINETT Sigma2
sommeren 2018. Arbeidsgruppa skal foreslå en modell for investering og drift for
nasjonale e-infrastrukturtjenester for perioden 2020-2030. Vedlagt er et utkast til
rapport.
Utvalget diskuterer i møtet de ulike forslagene i utkastet til rapport.

Sak 19-19
Innledning:

UiT sin søknadskapasitet mot Forskningsrådets FRIPRO program
og andre forskningsfinansierende programmer
Steinar Martin Paulsen

Bakgrunn:
UiTs kapasitet til å respondere på FRIPRO utlysningen målt som prosjektforslag
innsendt/innvilget har for perioden 2014-2020 (innvilgelsesår) vært som følger: x/3;
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71/5; 65/5; 91/9; 90/9; 67/4; 49/x (se oversiktsgraf nedenfor). Som tallene indikerer er
det en klar sammenheng mellom innsendte prosjektforslag og forslag som er funnet
støtteverdig. Videre var det en signifikant økning for årene 2017-18. De to siste årene
har det imidlertid vært et dramatisk fall i antall innsendte prosjektforslag og dermed
også prosjekter funnet støtteverdig. I det aktuelle tidsintervallet har det vært igangsatt
tiltak både på institusjonsnivå og ved flere av enhetene. For eksempel avholdes det
årlige FRIPRO workshoper i januar og noen enheter praktiserer pre-evaluering av
søknader (gjelder i hovedsak IK ved NT-fak og i de senere år også BFE-fak og HSLfak). NT-fak er den klare vinneren, og tydeligst er dette illustrert for FRIPRO 2019
med fire innvilgede prosjektforslag. Videre, fire årlige innvilgede prosjekter har
etablert seg som normalen for NT-fak. Følgelig er det resten av UiT som ikke henger
med i konkurransen om å få frem gode forslag til forskningsprosjekter som hevder seg
i den nasjonale konkurransen.

Stabiliserer antall søknader seg på dagens nivå, er det grunn til å anta at tallet på
innvilgede prosjekter vil reduseres til tre per år for de kommende årene. UiT har en
ambisjon om å øke forskningskapasiteten og -kvaliteten, og ekstern finansiering av
forskning er et sentralt virkemiddel for å nå dette målet. Denne utviklingen er
selvfølgelig ikke ønskelig.
Utvalget vil i møtet diskutere (i) ulike årsaker til den negative utviklingen i
søknadsinitiativ ved UiT, (ii) tiltak for å øke antallet innsendte prosjektforslag og (iii)
tiltak for å øke kvaliteten på forskningen søk søkes finansiert.

Sak 20-19
Innledning:

Etablering av publiseringsutvalg ved UiT
Randi Østhus
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Bakgrunn:
UiT har ikke tidligere hatt et eget publiseringsutvalg for å vurdere publikasjoner som
trenger faglig (utover administrativ) vurdering i forkant av den årlige rapporteringen
av vitenskapelig publisering. Publikasjoner som har trengt vurderinger fra den faglige
ledelsen, har tidligere blitt håndtert på institutt- og/eller fakultetsnivå. I noen få
tilfeller har prorektor forskning vært involvert. Dette har fram til sist vinter vært en
tilstrekkelig og ønsket løsning; at vi har kunnet håndtere disse sakene i linjen uten å
etablere et eget utvalg.
Under sist vinters kontrollarbeid har det imidlertid dukket opp flere publikasjoner som
har vært utfordrende å vurdere med tanke på godkjenning for rapportering i henhold
til rapporteringsinstruksen. Utfordringene knytter seg for eksempel til om omfanget
av publikasjonen er tilstrekkelig og om det er ny forskning som presenteres i
publikasjonen. Videre kan utfordringene være at det ved fakultetene er forskere som
tilhører andre fagtradisjoner enn faglig ledelse. For å få en bredere og også mer
uavhengig vurdering av de publikasjoner det oppstår tvil om kan godkjennes for
rapportering, anbefales det å etablere et publiseringsutvalg for UiT. Utvalget foreslås
satt sammen av forskningsdekanene fra tre av de største fakultetene. I forkant av den
nasjonale fristen 1. mars hvor det skal avklares om det blir tvister mellom
institusjoner om en publikasjon skal godkjennes for rapportering eller ikke, vil
utvalget møtes for å gi råd til universitetsdirektøren om rapporteringen av
publikasjoner. Sakene vil være forberedt fra administrasjonen (SEFU).

Sak 21-19
Innledning:

Publiseringsresultater 2018
Randi Østhus

Bakgrunn:
Publiseringsresultatene for sektoren og UiT for 2018 vil presenteres i møtet. Tilgang
til disse dataene finnes her:
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/kategori_publiseringer.action;jsessionid=RQgStkPms
F3PT9-kMTG8Sus7.undefined

Sak 22-19
Innledning:

Open access-resultater 2018
Jan Erik Frantsvåg og Randi Østhus

Bakgrunn:
Publiseringsresultatene for sektoren og UiT for 2018 vil presenteres i møtet.

Sak 23-19

Tilstandsrapporten for høyere utdanning
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Innledning:

Kenneth Ruud

Bakgrunn:
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019 er utarbeidet av DIKU og ble nylig
presentert. Utvalget diskuterer rapporten i møtet med tanke på om det er områder som
UiT bør sette i verk tiltak og øke innsatsen innenfor. Rapporten finnes her:
https://diku.no/rapporter/diku-rapportserie-05-2019-tilstandsrapport-for-hoeyereutdanning-2019.

Sak 24-19
Innledning:

Møteplan høsten 2019
Pål Vegar Storeheier

Bakgrunn:
Følgende møtetider foreslås for høsten 2019:
• 13., 18. eller 20. september, 11.15-15.00
• 5., 11., 12. eller 13. november, 11.15-15.00 (fellesmøte FSU/SUV?)
• 13. eller 17. desember 11.15-15.00
Datoer som er i bold er de som de fleste kan delta på.

Sak 25-19

Eventuelt
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