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Innstilling til vedtak:
Rapporten tas til etterretning og forslag til tiltak støttes.
Bakgrunn:
Det er vedtatt i FS (7.3.2019) at det skal legges fram årlig rapportering fra fagområdene med
synliggjøring av måloppnåelse. Rapport forskning tar for seg resultater fra søknader om ekstern
finansiering, ekstern inntekt, publikasjonspoeng, Open Access og formidling. Resultatene ses i lys
av KDs målsetninger for forskning; 1) høy kvalitet i forskning, 2) forskning for velferd,
verdiskapning og omstilling og 3) effektivt, mangfoldig og solid forskningssystem. Rapporten
avsluttes med en anbefaling for oppfølging av identifiserte utfordringer.
Kort oppsummert viser rapporten at:









Andel «UFF årsverk med forskning» er fortsatt lav ved institutt med tidligere
høyskolefag, som gir et gjennomsnitt på 71% ved fakultetet i 2019.
Søknadsaktiviteten i 2019 er omtrent som foregående år, men det sendes betydelig færre til
Forskningsrådet. Noe flere søknader ble sendt til og innvilget av EU. Andel innvilgede
søknader totalt øker til 38% som er høyest registrerte noen gang.
Andel ekstern finansiering er 25% i 2019 og oppfyller KDs mål for UiT som en helhet,
andelen finansiering fra Forskingsrådet og EU er imidlertid lav.
Gjennomsnittlig ekstern inntekt pr UFF øker fra 2018, ligger likevel godt under 2015
nivå.
Helsefak går svakt tilbake i antall publikasjonspoeng i 2019, med 0,96 publikasjonspoeng
pr UFF ligger vi ikke lenger høyets ved UiT.
Økningen i Open Access- og egenarkiverte publiseringer fortsetter.
Registrert allmennrettet formidling øker betydelig i 2019.

Forslag til tiltak basert på resultat og diskusjon:
1. Øke andelen tilslag og finansiering til Forskningsrådet
a. Prioritere å få fram søknader til Store tverrfaglige forskerprosjekter/Fellesløftet
IV som utlyses i 2021
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i. Instituttene synliggjør i egen handlingsplan for 2021 hvilke miljøer som
er aktuell for søknad
ii. Instituttene bes redegjøre for all planlagt søknadsaktivitet i dialogmøtene
høsten 2020
2. Fortsatt innsats rettet mot EU
a. Rolle som WP-leder/samarbeidspartner for å bygge nettverk og øke kompetansen
om hvordan det er å delta i slike prosjekter
i. Instituttene synliggjør i egen handlingsplan for 2021 hvilke miljøer som
er aktuell for søknad
ii. Instituttene bes redegjøre for all planlagt søknadsaktivitet i dialogmøtene
høsten 2020
b. Få flere til å registrere seg som EU-evaluator1 for å få kompetanse i
evalueringskriteriene og kvalitetsnivå
i. Fakadm tar inn i sin handlingsplan for 2021 at tidligere evaluatorer
deler sin kompetanse i Helsefaks Forskningsforum.
ii. Instituttene tar inn i sin handlingsplan antall evaluatorer som skal
registrere seg i 2021 for å oppnå måltall for antall registrerte
evaluatorer pr instituttet: 1 pr. 5. toppstilling.
3. Øke forskningskompetansen ved IHO
Identifisere de utdanninger/fagområder som har størst etterslep i UFF-forskning, og beskrive tiltak
som kan iverksettes. Prodekaner utdanning og forskning, i samarbeid med instituttledelsen.
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Jmf. fakultetets insentivmiddelordning for EU-evaluatorer hvor det pt. utbetales kr 10.000 for
førstegangsregistrering.
1

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

2

