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Tid:
Plats:
Närvarande:

18 januari 2021, kl. 14:00-16:00
Zoom-möte
Katrine Riklund (ordförande), Dieter Müller (vice ordförande), Greg Neely, Per Axelsson, Ove
Axner, Anna Arnqvist, Eva Lindgren, Erik Steinvall, Luise Mirow, Stina Alm, Kristoffer Lindell
(adjungerad), Anders Steinwall (handläggare), Johanna Blomström (handläggare)

Ärende
1. Föregående
minnesanteckningar
Bilaga 1

Anteckningar
Ad acta

2.Stående punkt:
RIS diskuterade bl.a. inspel till Krantz utredning. URFI planerar ett inspel till utredningen
Forskningsinfrastruktur för att lyfta synpunkter som inte varit med i tidigare inspel, t.ex. kontakter med
10 min
näringsliv, prioritering, utvärdering och e-infrastruktur inklusive regiondata.
Katrine Riklund,
Kristoffer Lindell

Disk. Det som inte hann diskuteras klart med Krantz är hur man definierar olika typer av
infrastrukturer. Det är viktigt bl.a. när man jämför olika lärosäten. I Krantz referensgrupp
finns detta på agendan.

Den 18 februari är det möte i referensgruppen.
3.Stående punkt:
UKÄ genomför en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad
Kvalitetsarbete
rekrytering, med upptaktsmöte 25 januari. Självvärderingarna ska vara inne 3 maj,
forskarutbildning
och nästa vår ska allt vara klart. Åsa Rudehäll vid planeringsenheten ansvarar för
10 min
processen vid Umu. Bedömargruppen har en person från Umu, och Bo Anders
Ester Roos-Engstrand Jönsson från Lund är ordförande. I självvärderingen ska beskrivas vad lärosätet vill
uppnå inom arbetet med breddad rekrytering, vilka ramar och förutsättningar som
finns för arbetet, vad som konkret görs och hur det följs upp . Utvärderingen
omfattar alla tre utbildningsnivåer. Frågan är vad FOSTRA anser bör vara med när
det gäller forskarutbildningen.
Disk. Finns det någon strategi för breddad rekrytering tex vid rekrytering av
doktorander? En SWOT-analys ska göras i självvärderingen. Ester har pratat med
forskarutbildningsgruppen om hur rekryteringen går till ute på institutionerna. Ett
syfte med de tematiska utvärderingarna är att lärosätet ska lära sig något av
självvärderingen. Forskarutbildningshandläggarna på resp . fakultet får ta bollen
vidare.
4,Stående punkt:
Anders S och Johanna B samt Fredrik G är handläggare för arbetet. Det finns dessutom
Kvalitetssystem för
behov av kontaktperson/handläggare på respektive fakultet. Förfrågan skickas ut inom
forskning
kort. Kvalitetssystemet ska i första hand bygga på befintliga aktiviteter. I de fall gap i
15 min
relation till SUHFs guide eller kommande bedömningsgrunder från UKÄ identifieras bör
Katrine Riklund, Anders nya aktiviteter utformas. Begrepp, mål samt vad som ska göras håller på definieras. En
Steinwall
möjlig lista på bedömningsgrunder utifrån bl.a. pilotstudien har tagits fram. Närmast
ligger att tillsammans med fakulteternas kontaktpersoner inventera befintligt arbete
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samt färdigställa en projektplan. Den 24 mars är det ett tema för chefs- och
prefektträffen.
5.Prioritering ITsatsningar;
presentation och
diskussion
20 min
Ali Foroutan-Rad
Alla
Bilaga 5 (fyra dok)

Föreslagen utveckling av IT-stöd inom forskningen handlar mycket om hantering av
data, vilket förutom text och siffror även kan vara inspelningar av ljud eller bild. ITS har
startat en tjänst som heter trygga dokument och tjänsten trygg bilaga är under införande.
Efter diskussion prioriterar FOSTRA: IT-stöd för forskningsprocessen prioritet 1, medan
både Office 365 och IT-säkerhet har prioritet 2. Licenshantering får IT utreda. När det
gäller identitets- och behörighetshantering för IT-system ska föreskrifter o.d. följas.
ORCID hade förra året högsta prioritet och medel tilldelades. FOSTRA ger fortfarande
ORCID prio 1 och önskar uppdatering om vad som skett på den fronten.

6.Regeringens
proposition för
forskning och
innovation;
Presentation och
diskussion/förberedels
e inför strategiska
satsningar
30 min Bilaga 6

Forskningspropositionen kom strax före jul. Den innefattar totalt 3,75 mdkr under 4 år.
900 mnkr i ökat basanslag plus 500 mnkr i en tillfällig förstärkning för 2021.
Propositionen är strukturerad utifrån samhällsutmaningar. Fri forskning lyfts också fram,
samt forskningsinfrastruktur. Det mesta av medlen tilldelas redan i början av perioden.
Fördelningsmodellen mellan lärosätena ändras fr.o.m. år 2023 till en fördelning utifrån
s.k. profilområden. Ytterligare åtgärder görs för jämställdhet. Mål för forskarutbildning
anges på en övergripande nivå. Medel avsätts till nationella forskningsprogram inom
klimat, livsmedel, virus/pandemier, m.fl områden. Behov av tvärvetenskap nämns
genomgående. Universitetens fortsatta medfinansiering av Max IV finns med till 2024. EU
och strategi för Horizon 2030 beskrivs också.
Disk. Det behövs en strategi för att på bästa sätt nyttja kommande utlysningar och
konkurrera om anslagen. Dessa utlysningar kan komma på nya tidpunkter på året som
det inte finns rutin för. Alla fakulteter bör titta på vilka satsningar som är planerade med
tanke på att fokus är samverkan. Vi behöver fortsätta diskussionen om hur FOS kan ge
stöd i detta.

7.Ämnesindelning för
indikatorer i
verksamhetsplan
Cristian Colliander
Bilaga 7
8.Information
(universitetsledningen
samt fakulteter/
lärarhögskolan,
studenter,
doktorander)
15 min

Ämnesklassifikationssystem diskuterades. Efter föredragning av Colliander beslutar
FOSTRA att FORD (OECD) används som indelningsgrund i årets arbete med de beslutade
indikatorerna för uppföljning av forskning.

Lärarhögskolan (LH): Praktiknära forskning ska permanentas enligt propositionen. LH
fördelar just nu riktade satsningar inom institutioner/fakulteter.
Teknat: 520 ansökningar till biträdande lektorat. Dessa har bantats ner av sakkunniga till
120. Intervjuer kvarstår. Fakultetens arbete med kvalitetssystem för forskning har dragits
igång.
Luise/doktorand: Återkommer gärna med presentation på FOSTRA när arbetet med
omstrukturering av doktorandsektionen är klar. Rapporten utifrån enkäterna ska vara
klar i februari, man ser bl.a. att biblioteket används mindre, vilket blir en brist för
Humsam-området. Diskussion pågår kring hur nätverket ändå kan användas.
Humfak: Fredagsavslutning har genomförts med infrastrukturdiskussioner. De håller på
att utse ny fakultetsledning.
Samfak: Har haft ett sabbatsprogram för professorer som ska utvärderas. Många
konferenser är lätta att delta i när det är digitalt, men avgiften kan ändå vara dyr. De ska
stödja doktorander i att delta. Det är oklart om Wallenberg kommer att dela ut några
medel utöver AI (WASP-HS). Detta ska klargöras.
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Medfak: Utlysning kopplat till forskningsinfrastruktur och fakultetsfinansierad
forskningstid. Arbetet med kvalitetssystem för forskning har påbörjats.
Forskningsstrategiska nämnden jobbar ämnesövergripande.
Dieter: Denna vecka är det Skogens dag och Kunskapsnod. Vid Umeå Arctic forum ska
utrikesminister Ann Linde hålla föredrag. Möte med Polarbröd för forskare om
livsmedelsforskning.
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