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Tildeling av FoU-termin og økonomisk støtte til utenlandsopphold høst 2018 og vår
2019 vedtatt på fullmakt av dekan
FoU-termin tildeles innen 15. juni året før FoU-terminen påbegynnes. Søknadene må
oppfylle kravene fastsatt i Retningslinjer for fordeling av FoU-termin vedtatt av
Universitetsstyret 1. januar 2017. Det er et krav om at søkeren har publikasjoner
tilsvarende 0,7 publikasjonspoeng i gjennomsnitt per år i opptjeningsperioden1.

Det kan også søkes om økonomisk støtte til utenlandsopphold. Satsene for økonomisk
støtte utgjør 80 % av NFR sine satser for utenlandsstipend og er i år kr. 12 800 for enslig
og kr. 24 800 for familie per måned. Det kan søkes om minimum tre måneders stipend
eller maksimum 10 måneders stipend.
Følgende kriterier gjelder for rangering av søknader om økonomisk støtte:
1) Opphold med klar relevans for søknader til EU-finansierte prosjekter:
- karrierebyggende/kvalifiserende opphold for søknader til European Research Council (ERC StG, CoG og
AdG) og Marie-Sklodowska-Curie Actions (MSCA-IF)
- nettverksetablering for og forberedelse av søknader om midler til ph.d.-utveksling og strukturert
forskerutdanning (MSCA-ITN)
- kvalifiserende og samarbeidsetablerende opphold for søknader til tematiske utlysninger fra H2020 Societal
Challenges og andre internasjonale konkurranseutsatte forskningsprosjekter
2) Opphold i henhold til strategiske prioriteringer fra fakultet og institutt. Rekkefølge av søknader i instituttenes
innstilling vektlegges.

Både dekan, prodekaner og instituttledere kan søke om FoU-termin. Disse har rett på
FoU-termin i henhold til retningslinjene.2
Søknadene
FoU-termin og økonomisk støtte til utenlandsopphold ble utlyst 29. februar 2017, med
frist for instituttenes tilbakemelding til 12.april 2017.
Oversikten over søknader finnes i tabellen under. Søknader som ikke oppfyller kravene
til publiseringspoeng og/eller opptjeningstid er markert i blått:
1

I retningslinjene fremgår det at for førstegangssøkere kan kravene til publisering fravikes når det er særlige
grunner til det. Med førstegangssøkere menes personer som har vært tilsatt i så kort periode at de ikke har
hatt anledning til å søke om FoU-termin tidligere.
2 Det stilles ikke krav til publikasjonspoeng for de som har kontraktsfestet rett til FoU-termin
3 Gjennomsnittlig publikasjonspoeng er beregnet for perioden 2013-2016

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no

Institutt:

Navn:

Omsøkt
periode:

Økonomisk
støtte:

Grunnlag
for støtte

Prioritering
fra institutt:

Gjennomsnitt
publiserings-

Opptjening

Tidl. FoU-

Godkjent

stid:

termin:

rapport5

4,3 år

Førstegang

-

4

poeng3:
IPS

Gerit Pfuhl

Høst 2018/vår

76.800

2019

IPS

Joar Vittersø

Høst 2018

6 mnd

1

enslig

-

-

1,27
(0,52 gml)

2

1,4

ssøker

2,5 år

Høst 2015

Ja

5,8 år

Førstegang

-

(1,2 gml)
IPS

Jens Thimm

Høst 2018/vår

102.400

2019
IFA

IKM

Kjell

Høst 2018/vår

Halvorsen

2019

Inigo

Høst 2018/vår

Martinez

2019

8 mnd

3

enslig
248.000

10 mnd

3 mnd.

ssøker

(0,3 gml)
1

familie
248.000

O,6

0,5

6,5 år

-

(0,35 gml)
1

Familie

0,45

6 år

Høst

(0,37 gml)

Ja

2011/vår
2012

IKM

Trond

Vår 2019

100.000

Flægstad

3mnd.

2

Rolf Jorde

Høst 2018/vår

248.000

2019

1,5 år

Vår 2017

-nei,

familie, 2

regne da

opptjening

mnd

opptjeningstid

stid starter

enslig
IKM

Ikke mulig å

10 mnd.

starter juni 2017
3

Familie

juni 2017

2,78

3,5 år

(1,3 gml)

Har 6 mnd til

2014/vår

gode fra forrige

2015

NB:

Høst

Ja

termin

ISM

Torkjell

Vår 2019

148.000

Sandanger
ISM

Guri Skeie

1

Familie
Høst 2018/ vår

128.000

2019
ISM

6 mnd

Tom

Høst 2018/ vår

Wilsgaard

2019

10 mnd

10 mnd

2 år

Vår 2016

Ja

4 år

Førstegang

-

(0,94 gml)
2

enslig
248.000

2,53

4,6
(1,7 gml)

3

familie

7,46

ssøker
4 år

5,37

Høst

Ja

2013/ vår
2014

ISM

Erik Anda

Høst 2018/vår

124.000

2019
IMB

Maria

Høst 2018/ vår

Perander

2019

5 mnd

4

Familie
128.000

10 mnd

0,38

4 år

(0,25 gml)
1

enslig

0,24

førstegang

-

søker
4,7 år

(0,19 gml)

førstegang

-

ssøker
-

IMB

IKO

Kristin

Høst 2018- vår

Fenton

2019

Linda Stein

Høst 2018/vår

248.000

Anne Clancy

Høst
2018/januar

2

familie
248.000

2019

IHO

10 mnd

10 mnd

5 mnd
enslig

5 år

(0,42 gml)
1

familie

124.000

0,42

0,15

2,2

3 år

førstegang
ssøker

8 år

(1,47 gml)

2019

4
5

Opptjeningstid er beregnet fra sist FoU-termin til omsøkt periode
Det stilles krav om godkjent rapport fra sist FoU-termin for at ny FoU-termin skal innvilges
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-

ssøker

(0,12 gml)

1

førstegang

2

-

IHO

Britt

Høst 2018/vår

Normann

2019

38.400

3 mnd

1 (rangert

0,78

enslig

likt som

(0,35 gml)

4 år

førstegang

-

ssøker

Clancy)
IHO

Geir Lorem

Høst 2018/vår

248.000

2019
IHO

IHO

Ole Greger

Høst 2018/vår

Lillevik

2019

Lone

Vår 2019

10 mnd.

3

Familie
-

2,71

4, 3år

2013-2014

Ja

17 år

Førstegang

-

(2,19 gml)
4

1,04

ssøker

(1,01 gml)
-

-

5

Jørgensen

1,33

2 år

2015-2016

(0,57 gml)

RKBU

Joshua

Høst 2018/vår

Nord

Patras

2019

248.000

10 mnd
familie

Totalt 20

Kr. 2 953

søknader

600

1

0,3

6 år

(0,25 gml)

Vurdering av den enkelte søker:
Institutt for psykologi:
1. Gerit Pfuhl oppfyller alle kravene til FoU-termin og søknaden anbefales innvilget. Pfuhl
søker også om kr 76.800 for 6 mnd utenlandsopphold ved henholdsvis Universitet
Amsterdam, Nederland og Universitet Hamburg, Tyskland. I følge IPS holder hun på å
bygge opp sin egen forskningsgruppe med to stipendiater og en postdoc i tillegg til at hun
har samarbeid med kollegaer i andre forskningsgrupper ved IPS. Pfuhl ble tilkjent
FriProBiomed fra NFR i 2017. Hun vil lære mer kognitiv modellering og psykoselidelser, da begge er viktige områder for FRIPRO-prosjektet hennes. Hun skriver at dette
vil øke sjansene for en fremtidig EU-søknad (ERC Consolidator Grant). Det anbefales at
Pfuhl innvilges FoU-termin med 5 mnd med økonomisk støtte for utenlandsopphold
2. Joar Vittersø søker om 6 mnd FoU-termin fra høsten 2018, hans forrige termin var våren
2015 og han har således opparbeidet seg 2,5 års ansiennitet. Han oppfyller
publikasjonskravet og er rangert som nummer 2 fra instituttet. Søknaden anbefales
innvilget.
3. Jens Thimm søker om FoU-termin høst 2018 og vår 2019 samt økonomisk støtte for
utenlandsopphold ved Freie Universität Berlin (4 måneder) og Centre of Excellence on
Personality Disorder at Region Zealand Psychiatry (4 måneder). Han forsker på
traumer/sorg og personlighetsforstyrrelser og har allerede et samarbeid med Centre of
Excellence on Personality Disorder at Region Zealand Psychiatry. Thimm ble ansatt ved
institutt for psykologi høsten 2012 og har ikke søkt FoU-termin tidligere, han har dermed
en ansiennitet på 5 år og 8 mnd. Thimm oppfyller ikke publikasjonskravet på 0,7
publikasjonspoeng, men han er svært nært (mangler 0,1 poeng etter ny
utregningsmetode). Instituttet ber fakultetet vurdere å ta med i vurderingen at Thimm har
to publikasjoner publisert i 2017 samt en artikkel i trykken. Da Thimm er veldig nært å
oppfylle publikasjonskravet og i tillegg er førstegangssøker anbefales det at instituttets
argumentasjon blir lagt vekt på, og at Thimm innvilges 12 mnd FoU-termin og økonomisk
støtte for 8 mnd utenlandsopphold for enslig.

Institutt for farmasi:
1. Kjell H. Halvorsen søker om FoU-termin høst 2018 og vår 2019. Han vil ha opparbeidet
seg 6,5 års ansiennitet høsten 2018 og har ikke hatt FoU-termin tidligere. Halvorsen
oppfyller ikke publikasjonskravet med sine 0,5 publikasjonspoeng, men institutt for
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Ja

farmasi anbefaler likevel søknaden. Halvorsen er eneste søker fra IFA og han søker også
om familiestipend for 10 måneders opphold ved University of Sydney, Australia med
familie. IFA skriver at det er av stor betydning at Halvorsen får et år til å bygge seg opp
forskningsmessig, og at han har hatt ekstraordinært store undervisningsoppgaver. Han er
også sentral i å bygge opp forskningsprosjekter mot kommunale helse- og
omsorgstjenester som er et viktig strategisk satsningsområde for Helsefak. På bakgrunn
av instituttets argumenter anbefales det at søknaden om FoU-termin innvilges og at
Halvorsen får innvilget økonomisk støtte til utenlandsopphold
Institutt for klinisk medisin:
1. Inigo Martinez søker om 12 mnd. FoU-termin høst 2018 og vår 2019. Han vil ha opptjent
6 års ansiennitet høsten 2018, men han har kun 0,45 publikasjonspoeng og kvalifiserer
således ikke til FoU-termin. Martinez søker også om 10 mnd utenlandsopphold med
familie ved University of Granada, Spania. Han ønsker å utvide sitt forskningsnettverk
innen Europa med tanke på fremtidige søknader til EU. Gruppen har også søkt om MSCA
individual fellowship program for å rekruttere unge forskere til gruppen. Martinez
oppfyller ikke publikasjonskravet. At han er gitt IKMs førsteprioritet, samt at han har
vært aktivt i den siste MSCA utlysningen bør vektlegges. Samtidig er han relativt langt
under publikasjonskravet. Det anbefales derfor at søknaden avslås da han ikke oppfyller
publikasjonskravet.
2. Trond Flægstad søker om FoU-termin våren 2019. hans forrige termin avvikles først i mai
2017, så han vil ikke ha opptjent mer enn 1,5 års ansiennitet til terminen han søker om.
Det er heller ikke mulig å regne ut publikasjonspoengene for opptjeningsperioden da den
ikke starter før i juni 2017. Flægstad søker også om økonomisk støtte for 4 mnd opphold i
Cape Town, Sør-Afrika og en måned i København eller Stockholm. 3 mnd familiestipend
og 2 mnd ensligstipend. Det anbefales at søknaden avslås da Flægstad verken oppfyller
kravet om opptjent ansiennitet for tidsrommet han søker om, eller det er mulig å vite om
han oppfyller publikasjonskravet.
3. Rolf Jorde søker om 12 mnd FoU-termin høsten 2018 og våren 2019. Han har 6 mnd
FoU-termin til gode fra forrige forskningstermin høsten 2014 og våren 2015, han fikk
også avkortet økonomisk støtte til utenlandsopphold. Godkjenningen finnes i ePhorte
2013/322. Høsten 2018 vil han ha 3 års ansiennitet, noe som betyr at han vil avvikle
terminen et halvt år før tiden. Han har 2,78 publikasjonspoeng i gjennomsnitt for 2015 og
2016. Jorde søker også om økonomisk støtte for utenlandsopphold i 10 mnd med familie.
Han vil gå av med pensjon ett år etter at omsøkt FoU-termin er gjennomført, men håper at
han i løpet av FoU-terminen kan styrke etablerte internasjonale kontakter slik at det kan
komme forskningsgruppen til gode i årene fremover. Det anbefales at Jorde innvilges 12
mnd FoU-termin, men at hans søknad om økonomisk støtte til utenlandsopphold avslås.
Jorde har ikke en konkret plan for hvor han skal oppholde seg og hans planer faller
heller ikke inn under verken kriterie 1 eller 2 for rangering av søknader om økonomisk
støtte.
Institutt for samfunnsmedisin:
1. Torkjell Sandanger søker om FoU-termin vår 2019. Han hadde siste forskningstermin vår
2016 og har over 2 års ansiennitet ved FoU-oppstart våren 2019. han har 2,53
publikasjonspoeng i snitt de to siste årene og oppfyller dermed kravene til
forskningstermin. Sandanger søker også om økonomisk støtte for familie i 6 måneder.
Han planlegger et utenlandsopphold ved Genetic Epidemiology Group (GEP), IARC,
Lyon, Frankrike. Han har skrevet flere store søknader og har i 2016 fått tilslag på
FRIPRO og i Kreftforeningen, begge disse søknadene skrev han på ved sitt forrige
forskningsopphold. Han ønsker å styrke forskningsgruppens europeiske nettverk
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ytterligere med tanke på fremtidige EU-søknader. Fakultetet anbefaler at Sandanger
innvilges FoU termin og økonomisk støtte for utenlandsopphold med familie i 5 mnd
2. Guri Skeie søker om FoU-termin høst 2018 og vår 2019. Hun har ikke tidligere hatt
forskningstermin og har således 4 års ansiennitet når FoU-termin starter opp høsten 2018.
hun oppfyller også publikasjonskravet med 4,6 publikasjonspoeng i gjennomsnitt de fire
siste årene. Skeie søker også om økonomisk støtte for et 10 mnd langt utenlandsopphold
alene ved University of Leeds, Storbritannia. Hun vil jobbe aktivt med nettverksbygging
med tanke på utveksling. Skeie har hatt stor administrativ belastning i forbindelse med
oppbyggingen av ernæringsstudiet og ønsker å få ro til å skrive flere artikler. Hun håper
også at samarbeidet Prof. Cade i Leeds vil legge grunnlaget for felles forskningssøknader
og utveksling. Det anbefales at Skeie innvilges FoU-termin og 10 mnd økonomisk støtte
til utenlandsopphold
3. Tom Wilsgaard søker om FoU-termin høst 2018 og vår 2019. hans forrige termin var høst
113 og vår 14 og han har således opptjent 4 års ansiennitet høsten 2018. Han oppfyller
også publikasjonskravet med 7,46 poeng i gjennomsnitt de siste fire år. Wilsgaard søker
også om støtte til 10 mnd utenlandsopphold med familie ved University of North Carolina
at Chapel Hill, USA. Der vil han videreføre arbeidet han gjorde i sin forrige FoU-termin
ved samme universitet. Han forventer å publisere 1-2 artikler sammen med det
internasjonalt anerkjente miljøet ved Department of Epidemiology at UNC. Videre vil ny
og oppdatert kunnskap om de nyeste statistikk-metodene komme forskningsgruppa og
fagmiljøet ved ISM til gode. Det anbefales at Wilsgaard får innvilget FoU-termin og
økonomisk støtte for 10 mnd med familie
4. Erik Anda søker FoU-termin høst 2018 og vår 2019, han vil ha 4 års ansiennitet høsten
2018 og har ikke søkt om forskingstermin tidligere. Anda oppfyller ikke
publikasjonskravet da han har 0,38 publikasjonspoeng i snitt de siste fire år. Han søker
også om økonomisk støtte for familie i 5 mnd da han planlegger å reise til Ivane
Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia der han allerede har pågående
forskningssamarbeid tilknyttet fødselsregisteret. Anda er førstegangssøker og i en
etableringsfase for langsiktig forskningssamarbeid som vil gi stabil datatilgang til mange
forskningsartikler. Hans søknad viser at en FoU-termin nå, inkludert utenlandsopphold,
kan forventes å gi Anda økt konkurransekraft i form av flere publikasjoner og
internasjonal erfaring. Det anbefales derfor at kravet om publikasjonspoeng fravikes og
at søknaden om FoU-termin innvilges.
Institutt for medisinsk biologi:
4. Maria Perander søker om FoU-termin høst 2018 og vår 2019 og vil ha 6 års ansiennitet
høsten 2018, og hun har ikke hatt forskningstermin tidligere. Perander har 0,24
publikasjonspoeng i snitt de siste 4 år og er dermed langt unna å oppfylle
publikasjonskravet. Hun søker også om 10 mnd økonomisk støtte for å oppholde seg ved
University of Oxford. Perander har allerede vært i Oxford og etablert et samarbeid med
professor Harris sin gruppe og har store forventninger til hva som skal komme ut av dette
oppholdet. Hun er med i UiT’s opprykksprosjekt for kvinnelige professorer og
internasjonal mobilitet og etablering av internasjonale nettverk er avgjørende for hennes
karriere nå. Hun forventer at samarbeidet skal resultere i flere artikler og et større
internasjonalt nettverk som vil være nyttig med tanke på fremtidige søknader om
eksternfinansiering. Perander oppfyller ikke publikasjonskravet, men er førstegangssøker.
At hun er prioritert øverst fra instituttet og er med i UiTs opprykksprosjekt bør
vektlegges. Hun synes i tillegg å ha klare planer for utenlandsopphold med etablert
samarbeidspartner. Det anbefales at søknaden om FoU-termin, inkludert økonomisk støtte
til utenlandsopphold i 10 mnd.
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1. Kristin Fenton søker om forskningstermin høsten 2018 og våren 2019, hun har 5 års
ansiennitet og har ikke søkt forskningstermin tidligere. Hun har 0,42 publikasjonspoeng i
snitt i opptjeningsperioden og oppfyller således ikke kravene for FoU-termin. Fenton
søker også om 10 mnd utenlandsstipend for seg og sin familie, hun planlegger et
utenlandsopphold ved Department of Immunology, University of Toronto, Canada. Hun
har en invitasjon til å tilbringe tiden i Dr. Gommermann’s lab for å lære nye metoder
innen imaging, noe hun mener vil føre forskningen hennes videre. Hun skriver også at
oppholdet vil styrke en søknad om opprykk til professor og at etableringen av et
internasjonalt nettverk vil styrke fremtidige søknader og prosjekter. Instituttets
prioritering, samt innvirkningen av en eventuell FoU-termin på Fentons muligheter til å
kvalifisere seg for opprykk i nær framtid bør vektlegges. Det anbefales derfor at Fenton
innvilges 12 mnd FoU termin og 10 mnd økonomisk støtte til utenlandsopphold med
familie

Institutt for klinisk odontologi:
1. Linda Stein søker om FoU-termin høst 2018 og vår 2019, hun vil da ha opparbeidet seg 3
års ansiennitet ved inngangen til forskningsterminen. I denne perioden har hun også hatt
fødselspermisjon, noe instituttet regner som del av tjenesten. Instituttet argumenterer for
at hun skal få innvilget termin et år for tiden grunnet at IKO har utfordringer med
bemanning av vitenskapelig personale, og de to professorene som er ansatt i 50%
stillinger mest sannsynlig vil gå av med pensjon om ikke lenge. Dette bør vektlegges samt
at hun er førstegangssøker. Stein har kun opparbeidet seg 0,15 publikasjonspoeng i
opptjeningstiden og er således langt unna publikasjonskravet. Hun skriver at hun har
planer for produksjon av vitenskapelige artikler i nærmeste fremtid, men har ikke noen
artikler som er innsendt per nå. Stein søker også om utenlandsopphold for seg og sin
familie i 10 måneder. Hun ønsker å oppholde seg ved en Dental School i USA hvor det er
forskningsgrupper med kompetanse på Oral health literacy og Dental public health. På
grunn av at IKO er i en særstilling når det gjelder utfordringer med å rekruttere
vitenskapelig ansatte og at instituttet er i en oppbyggingsfase anbefales det at kravet om
publikasjonspoeng fravikes. Stein har bare tre års opptjeningstid, men i retningslinjene
står det at «dersom driften av enheten tilsier det kan det innvilges FoU-termin inntil ett år
før tiden mot at neste FoU-termin utsettes tilsvarende». Det anbefales at Stein får
innvilget 12 mnd FoU-termin og økonomisk støtte for 10 mnd utenlandsopphold med
familie
Institutt for helse- og omsorgsfag:
1. Anne Clancy søker om 5 mnd FoU-termin høsten 2018- januar 2019. Hun har opptjent 8
års ansiennitet ved oppstart av forskningsterminen og har 2,2 publikasjonspoeng i
gjennomsnitt per år. Hun søker også om støtte til utenlandsopphold i 5 mnd med familie,
planen er å oppholde seg ved Trinity College i Dublin, Irland. Clancy representerer UIT i
EU-prosjektet MOCHA (Models of Child Health Appraised) som ledes av Imperial
College London med 22 partnere involvert. I dette prosjektet leder hun 2 arbeidspakker
og det er tilsatt en post doc. ved Trinity college i Dublin som under Clancy’s veiledning
jobber med oppgavene. Hun har i den forbindelse en invitasjon fra Trinity college for å
diskutere videreføring av samarbeidet, planlegge fremtidige søknader og diskuterer
implementering av nye modeller for helse og sosiale tjenester for barn og unge. Søknaden
om økonomisk støtte anbefales innvilget.
2. Britt Normann søker om 12 mnd FoU-termin fra høsten 2018. Hun er førstegangssøker og
oppfyller alle kravene. Søknaden anbefales innvilget som omsøkt. Normann søker også
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om 3 mnd økonomisk støtte til utenlandsopphold ved University of Hasselt i Belgia.
Normann er prosjektleder for to prosjekter finansiert av Helse Nord. Hun vil bruke FoUterminen til å publisere resultater fra begge disse studiene. Hun ønsker også å skrive
søknad om ekstern finansiering for et større forskningsprosjekt, bygge opp sin
kompetanse og styrke det internasjonale nettverket. Det anbefales at Normann innvilges 3
mnd økonomisk støtte for utenlandsopphold
3. Geir Lorem søker om FoU-termin høst 2018 og vår 2019. Han har litt over 4 års
ansiennitet og oppfyller publikasjonskravet. Søknaden anbefales innvilget. Lorem søker
også om økonomisk støtte for 10 mnd med familie. Han planlegger å etablere et større
prosjekt med fokus på helserelatert livskvalitet i samarbeid med London School of Public
Health hvor han skal oppholde seg. Videre vil han sluttføre eksisterende prosjekter og
videreutvikle pågående prosjekter. Det anbefales at søknaden om økonomisk støtte
innvilges
4. Ole Greger Lillevik søker om 12 mnd FoU-termin, høsten 2018 og våren 2019. Han
oppfyller kravene til ansiennitet og publikasjonspoeng og det anbefales at søknaden
innvilges
5. Lone Jørgensen søker om 6 mnd FoU-termin våren 2019. Hun har opparbeidet seg 2 års
ansiennitet innen oppstart og oppfyller publikasjonskravet. Det anbefales at søknaden
innvilges
RKBU Nord:
1. Joshua Patras søker om 12 mnd FoU-termin høsten 2018 og våren 2019. Han har 6 års
ansiennitet, men oppfyller ikke publikasjonskravet. Patras har søkt en gang tidligere, men
fikk avslag også da grunnet manglende publikasjonspoeng. Han søker også om
økonomisk støtte for 10 mnd opphold ved University of Oxford for seg og sin familie.
Det anbefales ikke at søknaden innvilges grunnet manglende publikasjonspoeng og
instituttet bidrar heller ikke med noen tungtveiende grunner for å gjøre unntak

Samlet vurdering av økonomisk støtte:
Dersom alle støtteverdige søknader om økonomisk støtte til utenlandsopphold skal innvilges vil
det utgjøre totalt kr 2 085600. Fakultetet har budsjettert kr 1 400 000 til reisestøtte. På bakgrunn
av tidligere erfaring er det hvert år forskere som utsetter termin, avlyser termin eller reiser på
kortere reiser enn planlagt, slik at man bør kalkulere med et mindreforbruk. For å komme ned til
et akseptabelt totalbeløp anbefales det at alle som innvilges støtte til utenlandsopphold får en flat
reduksjon på 15 %.
Forslag til vedtak:
1. Følgende søknader om FoU-termin og økonomisk støtte innvilges:

1

Institutt
IPS

Navn
Gerit Pfuhl

Periode
Høst 2018/vår 2019

Økonomisk støtte
Kr. 65 280

2

IPS

Joar Vittersø

Høst 2018

-

3

IPS

Jens Thimm

Høst 2018/vår 2019

Kr. 87 040

4

IFA

Kjell Halvorsen

Høst 2018/vår 2019

Kr. 210 800

5

IKM

Rolf Jorde

Høst 2018/vår 2019

-
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6

ISM

Torkjell Sandanger

Vår 2019

Kr. 105 400

7

ISM

Guri Skeie

Høst 2018/vår 2019

Kr 108 800

8

ISM

Tom Wilsgård

Høst 2018/vår 2019

Kr. 210 800

9

ISM

Erik Anda

Høst 2018/vår 2019

Kr. 105 400

10

IMB

Maria Perander

Høst 2018/vår 2019

Kr 108 800

11

IMB

Kristin Fenton

Høst 2018/vår 2019

Kr. 210 800

12

IKO

Linda Stein

Høst 2018/vår 2019

Kr. 210 800

13

IHO

Anne Clancy

Høst 2018/vår 2019

Kr. 105 400

14

IHO

Britt Normann

Høst 2018/vår 2019

Kr. 32 640

15

IHO

Geir Lorem

Høst 2018/vår 2019

Kr. 210 800

16

IHO

Ole Greger Lillevik

Høst 2018/vår 2019

-

17

IHO

Lone Jørgensen

Vår 2019

-

Total

Kr. 1 772 760

Vedtatt på fullmakt av dekan Tromsø 23.06.17

Arnfinn Sundsfjord
Dekan
–

Elisabeth Dahlberg
rådgiver
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