Bilaga § 73

Bilaga § 73

Bilaga § 73

Bilaga § 73

Bilaga § 73

Bilaga § 73

Bilaga § 73

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Per Höglund, kanslichef
per.hoglund@umu.se
090-786 53 17

BESLUT
Sammanträdesdatum
2017-06-07
Sid 1 (6)

Dnr FS 1.3.2-982-17

Revidering av den samhällsvetenskapliga fakultetens
resursfördelningssystem avseende anslaget till
forskning/forskarutbildning
Beslut
Fakultetsnämnden beslutar
att fastställa följande revideringar av fakultetens resursfördelningssystem avseende anslaget till
forskning/forskarutbildning för år 2018:
1) Professorsresurs
a) Basresurs: Ingen förändring sker avseende basresursen utan varje institution/enhet
tilldelas en basresurs på motsvarande 450 tkr/år (+ 20 tkr) för varje professor.
b) Kvalitetsbaserad professorsresurs: Den kvalitetsbaserade professorsresursen justeras
ner så att endast institutioner/enheter med de 10 professorer som allokerat flest
publiceringspoäng enligt ”norska listan” och de 10 som inbringat de största externa
anslagen, erhåller 100 tkr extra per år. De medel som frigörs överförs till
forskarutbildningsresursen.
c) Sabbatsresurs: Nuvarande beslut (2015-12-02) fullföljs och utvärderas enligt plan
våren 2020. Nya professorer omfattas därmed inte per automatik i sabbatsresursen.
d) Inför kommande beslut om nya professorsutrymmen bör möjlighet ges till strategisk
befordran.

2) Docentresurs
För att stödja docenternas kompetensutvecklingsmöjligheter tilldelas institutionerna/enheterna
90 tkr (+ 5 tkr) per docent årligen.

3) Forskarutbildningsresurs
a) Basresursen som tilldelas varje institution/enhet höjs från 550 tkr till 600 tkr per år.
b) Doktorsexamina: En ny prestationsrelaterad resurs införs succesivt fr.o.m. år 2018
där antalet utfärdade doktors- och licentiatexamina per institution/enhet används
som fördelningsnyckel.
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4) Kvalitetsbaserad resurs
a) Externa medel: Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till förbrukade
forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 – forskningsbidrag
(exkl. medel som använts från egna stiftelser) i redovisningen på respektive
institution/enhet under de senaste fyra åren.
b) Publicering: För att främja kvalitet för kvantitet ersätts nuvarande publiceringsmodell
till antalet publiceringspoäng per institution/enhet de senaste fyra åren enligt den ”norska
listan”.
Dimensionering av ovanstående fördelningsnycklar beslutas årligen av fakultetsnämnden i
oktober.
Underlag och förslag till dimensionering samt en preliminär tilldelning år 2018 per
institution/enhet i enlighet med ovanstående modell kommer att beredas under hösten och
redovisas en första gång till den nya fakultetsnämnden den 6 september 2017.

Anm. Alla belopp som anges ovan inkluderar IGEM (institutionsgemensamma kostnader) dock ej UGEM och FGEM
(Universitetsgemensamma resp. fakultetsgemensamma kostnader). Medel för dessa kostnader tillkommer i särskild
ordning.
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Bilaga
Bakgrund/förslag
Nuvarande modell
Den samhällsvetenskapliga fakulteten tillämpar idag följande modell vid fördelning av anslag för
forskning/forskarutbildning:
1) Professorsresurs
a) Basresurs: varje institution/enhet har tilldelats en basresurs på motsvarande 430
tkr/år för varje professor.
b) Kvalitetsbaserad professorsresurs: 100 tkr/år och professor har allokerats till den
kvalitetsbaserade professorsresursen. Medlen har fördelats i enlighet med en lista som
rangordnar professorerna med hänsyn till hur stora externa resurser de har lyckats
inbringa samt med hänsyn till deras publiceringar de senaste fyra kalenderåren. De 50
% av professorerna som har fått erhållit större externa resurser tilldelas 100 tkr/år och
de 50 % av professorerna som har fått större antal poäng i publicering tilldelas 100
tkr/år.
c) Sabbatstermin: Fr.o.m. höstterminen 2016 infördes en sabbatstermin för professorer
där varje professor normalt ska ha tillgång till en sabbatstermin var åttonde termin.
Institutionerna/enheterna tilldelas en resurs motsvarande 250 tkr för detta ändamål.
2) Docentresurs
För att stödja docenternas kompetensutvecklingsmöjligheter tilldelas institutionerna/enheterna
85 tkr per docent årligen.
3) Forskarutbildningsresurs
Varje institution/enhet tilldelas en basresurs motsvarande 550 tkr för varje
forskarutbildningsämne.
4) Kvalitetsbaserad resurs
a) Externa medel: Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till förbrukade
forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 – forskningsbidrag
(exkl.medel som använts från egna stiftelser) i redovisningen på respektive
institution/enhet under de senaste fyra åren.
b) Publicering: Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till antalet
publiceringspoäng per institution/enhet under de senaste fyra åren enligt en modell som
framtagits av professor Olle Persson, Sociologi.
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Dimensionering av ovanstående fördelningsnycklar beslutats årligen av fakultetsnämnden. Inför
budgetbeslutet år 2017 fördelades totalt 87 665 tkr enligt dessa fördelningsnycklar:
1) Professorsresurs (46 %)
a) Basresurs

31 000 tkr

b) Kvalitetsbaserad professorsresurs

6 600 tkr

c) Sabbatstermin

2 875 tkr

2) Docentresurs (11 %)
a) docentresurs

9 690 tkr

3) Forskarutbildningsresurs (10 %)
a) basresurs

8 800 tkr

4) Kvalitetsbaserad resurs (33 %)
a) Externa medel

11 480 tkr

b) Publicering

17 220 tkr
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Problembild
Följande problembild har framkommit de senaste åren i samband med
prefekt/institutionsdialoger samt efter fakultetens senaste internat för prefekter och
fakultetsnämnd i januari 2017:
1) En minskning av antalet doktorander
2) Urholkning av systemet p.g.a. ökade lönekostnader
3) Potentiell flykt av professorskompetenta docenter om ej möjlighet till befordran till
professor ges
4) För litet friutrymme för användning av resurser, som till stor del är uppbundna i indivier
(professorer och docenter)
5) För stort fokus på kvantitet istället för kvalitet i våra prestationer
Med ovanstående problembild som grund föreslås nedanstående förändringar (markerat i rött) i
fakultetens fördelningsnycklar avseende tilldelningen av forskningsanslaget.

Förslag till ny/reviderad modell inför år 2018
1) Professorsresurs
e) Basresurs: Ingen förändring sker avseende basresursen utan varje institution/enhet
tilldelas en basresurs på motsvarande 450 tkr/år (+ 20 tkr) för varje professor.
f)

Kvalitetsbaserad professorsresurs: Den kvalitetsbaserade professorsresursen justeras
ner så att endast institutioner/enheter med de 10 professorer som allokerat flest
publiceringspoäng enligt ”norska listan” och de 10 som inbringat de största externa
anslagen, erhåller 100 tkr extra per år. De medel som frigörs överförs till
forskarutbildningsresursen.

g) Sabbatsresurs: Nuvarande beslut (2015-12-02) fullföljs och utvärderas enligt plan
våren 2020. Nya professorer omfattas därmed inte per automatik i sabbatsresursen.
h) Inför kommande beslut om nya professorsutrymmen bör möjlighet ges till strategisk
befordran.
2) Docentresurs
För att stödja docenternas kompetensutvecklingsmöjligheter tilldelas institutionerna/enheterna
90 tkr (+ 5 tkr) per docent årligen.
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3) Forskarutbildningsresurs
c) Basresursen som tilldelas varje institution/enhet höjs från 550 tkr till 600 tkr per år.
d) Doktorsexamina: En ny prestationsrelaterad resurs införs succesivt fr.o.m. år 2018
där antalet utfärdade doktors- och licentiatexamina per institution/enhet används
som fördelningsnyckel.
4) Kvalitetsbaserad resurs
a) Externa medel: Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till förbrukade
forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 – forskningsbidrag
(exkl. medel som använts från egna stiftelser) i redovisningen på respektive
institution/enhet under de senaste fyra åren.
b) Publicering: För att främja kvalitet för kvantitet ersätts nuvarande publiceringsmodell
till antalet publiceringspoäng per institution/enhet de senaste fyra åren enligt den ”norska
listan”.
Dimensionering av ovanstående fördelningsnycklar beslutas årligen av fakultetsnämnden i
oktober.
Underlag och förslag till dimensionering samt en preliminär tilldelning år 2018 per
institution/enhet i enlighet med ovanstående modell kommer att beredas under hösten och
redovisas en första gång till den nya fakultetsnämnden den 6 september 2017.

Anm. Alla belopp som anges ovan inkluderar IGEM (institutionsgemensamma kostnader) dock ej UGEM och FGEM
(Universitetsgemensamma resp. fakultetsgemensamma kostnader). Medel för dessa kostnader tillkommer i särskild
ordning.
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