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Möte i FOSTRA 2021-10-26
Närvarande ledamöter: Katrine Riklund (ordförande), Dieter Müller (vice ordförande), Philip
Buckland, Eva Lindgren, Ove Axner, Anna Arnqvist, Gregory Neely, Erik Steinvall, Andreas
Westerberg (punkt 1).
Övriga närvarande: Anders Sturk Steinwall (handläggare), Johanna Blomström
(handläggare/anteckningar), Marie Holmgren (FOS), Agneta Hånell Plamboeck from Kl. 15.00,
adjungerad FOS).
Ärende

Anmärkning

1. Föregående
minnesanteckningar
Ny doktorandrepresentant
Katrine Riklund

Minnesanteckningarna från FOSTRA:s extramöte den 4 oktober
lades till handlingarna, efter att ArchLab lagts till under punkten
om behovsinventering. Andreas Westerberg, ny
studentrepresentant, hälsades välkommen och en
presentationsrunda genomfördes. Andreas är forskarstuderande
på institutionen för Idé- och samhällsstudier.

2. Profilområden
Katrine Riklund, Marianne
Sommarin

Regeringen har aviserat att dagens indikatorer ska ersättas med
fördelning till s.k. profilområden, som utses efter ansökan och
sakkunnigbedömning. Hög vetenskaplig kvalitet är basen.
Marianne Sommarin har fått uppdrag av rektor att samordna
processen kring profilområden vid Umeå universitet. Förslag på
mål, metod och tidplan för uppdraget presenterades. En kort
genomgång gjordes av vad som framkommit om profilområden i
propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och
innovation för Sverige (Prop. 2021/20:60), budgetpropositionen
för 2022 (Prop. 2021/22:1) och forskningsfinansiärernas rapport
som de gjort på uppdrag av regeringen (Dnr 1.1.1-2021-00800).
Arbetet med profilområden görs dels för den kommande ansökan
av basanslag, men även för det strategiska arbetet med utveckling
av forskning vid Umu.
Diskussion: FOSTRA:s arbetsgrupp som utsågs den 4 oktober har
haft ett första möte. Då diskuterades kriterier för profilområden,
samt upplägget av arbetet ute på fakulteter/lärarhögskola. Det
planeras för minst ett till möte innan jul. Det viktiga i nuläget är
kommunikation och diskussion, både centralt och på
fakulteter/lärarhögskola, i väntan på mer detaljer från regeringen.
Det finns då möjlighet att bjuda in Marianne Sommarin.

3. Insatser för att stärka
forskning och utbildning
- Uppföljning av
rektorsbeslut samt
ekonomiskt utfall
Katrine Riklund, Per
Ragnarsson

Trenden för Umeå universitets ekonomiska utfall indikerar ett
överskott, främst inom utbildning. Målet är att nyttja årets
resurser för att säkerställa kvaliteten i forskning och utbildning.
Projektplanen för de insatser rektor fattat beslut om håller på att
revideras. De delar som berör FOSTRA motsvarar 3 mnkr för 2021
och totalt 56 mnkr över perioden, främst för
forskningsdatahantering och forskningsinfrastruktur. När det
gäller att identifiera och definiera vilka lokala infrastrukturer som
har potential att bli nationellt prioriterade är enheten för
forskningsstöd och samverkan och Rådet för infrastrukturer (RIS)
involverade i processen. Planering av “Umeå university conference
series” pågår. Satsningen på förstärkt forskningsstöd med fokus
på utökat stöd för EU-finansiering startar år 2022 och hanteras av
enheten för forskningsstöd och samverkan.
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Diskussion: ”Insatser för att stärka forskning och utbildning”
läggs som stående punkt på FOSTRA:s möten.
4. Plan för EU-finansiering
- ny version ute på remiss
till fakulteterna
Agneta Hånell Plamboeck

Ett andra utkast av reviderad plan för EU-finansiering är ute på
remiss hos fakulteter/lärarhögskola med deadline 12 november.
En lista på ändringar jämfört med förra utkastet har presenterats
för FOSTRA via Teams. Agneta har träffat fakulteter och
lärarhögskola. Vissa förslag som inkommit kommer eventuellt bli
en del av rektorns insatser för att stärka forskning och utbildning
[agendapunkt 3]. Nästa steg är att presentera en ny version för
rektor och budgetchef.
Diskussion: Det är möjligt att kontakta Agneta för frågor och
förslag kring vilken typ av stödinsatser forskarna önskar. Det
beslutades att frågan åter ska tas upp på FOSTRA bland annat för
en diskussion om vad målet är med en ökad EU-finansiering.

5. Information om
RådIT:s nya roll och
gränsdragningar gentemot
FOSTRA
Katrine Riklund

Förslaget att göra RådIT till ett strategiskt råd är ute på remiss. En
diskussion om gränsdragning gentemot FOSTRA kommer att tas
upp längre fram om förslaget går vidare.

6. Stående punkter:
Kvalitet i
forskarutbildningen
Ester Roos-Engstrand,

Aktuella UKÄ-utvärderingar kopplade till forskarutbildning är
inne i ett slutskede. Det gäller tematisk utvärdering om breddad
rekrytering (beslut februari 2022), lärosätesgranskning (beslut i
november 2021) och utbildningsutvärdering av kemi (yttranden).
I UKÄ:s yttranden lyfts behov av förbättringar gällande;
referensgrupp, kursutvärderingar, kollektivt stöd, studenternas
inflytande över sin studiesituation, representation i råd och
nämnder, samt bemötande.
Åtta forskarutbildningsämnen totalt på de fyra fakulteterna har
genomgått extern kollegial granskning under 2021 och de flesta
rapporter är klara. När det gäller individuell studieplan pågår ett
förbättringsarbete. Sju nya UKÄ-rapporter med koppling till
forskarutbildningen har publicerats. De hanterar ämnen som
doktorander från Asien, skuggdoktorander, arbetsmarknad,
forskarutbildning på högskolor, kvalitet och jämställdhet.

7. Kvalitetssystem för
forskning
Anders Steinwall, Fredrik
Georgsson

Ett utkast till ramverk för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
har tagits fram. Utgångspunkten har varit SUHF:s ramverk och
UKÄ:s vägledning, men är även anpassat utifrån behov. Utkastet
har diskuterats med den externa referensgruppen. Ett förslag var
att den skrivs i form av en kort policy kompletterad med en
vägledning. Det är viktigt med en strategisk plan för granskning.
Den kan vara utformad på olika sätt när det gäller hur ofta olika
delar av lärosätet granskas och vilken typ av granskning som väljs.
Planen kan med fördel förenklas där det är möjligt. FOSTRA kan
få en ny version av ramverket när den reviderats. I december är
det ytterligare ett möte i den externa referensgruppen.
Det har även genomförts ett webinarium om
forskningsutvärdering. Ett förslag som framkom var att arbeta
med självvärdering på olika nivåer så att alla höjer sig lite.
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Arbetet med profilområden går in i kvalitetsarbetet. Tidsplanen
för arbetet med kvalitetssystem är därför framskjuten.
8. Stående punkt:
Forskningsinfrastruktur
Remiss forskningsinfrastru
ktur, Krantz – utredning
(SOU2021:65),
tidplan/process
Katrine Riklund, Marie
Holmgren

9. Bordsrunda

Behovsinventeringen har lagts ut på Teams för prioritering på
fakulteterna. Den 3 november tas det upp på URFI för prioritering
och rangordning. Därefter tas det upp på FOSTRA igen, innan det
skickas till Vetenskapsrådet i januari.
Regeringskansliet har skickat ut Krantz utredning på remiss med
deadline den 12 januari. Internt på Umeå universitet görs ett
utskick den 26 oktober för synpunkter i en mall. Deadline är den
30 november. En mapp för synpunkter kommer att läggas upp i
RIS Team. Rektorsbeslut angående remissvaret är planerat till den
11 januari.
Introduktion av nya kommittéer och nämnder genomförs på flera
fakulteter. Lärarhögskolan har flera utlysningar av anställningar
för disputerade på gång, samt planerar för ett karriärprogram. På
den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten kommer den
fakultetsfinansierade forskningstiden öka med motsvarande tre
heltidstjänster. En ny bred utlysning av biträdande lektorat är
aktuell. Ändringar i utlänningslagen påverkar utländska forskare.
Den medicinska fakulteten håller på att fördela strategisk
forskningsresurs och gör en satsning på juniora forskare. En
utlysning är på gång för nydanande tvärvetenskaplig forskning.
Den humanistiska fakulteten kommer att finansiera ett antal
doktorander och utlysning sker under våren. Det görs även en
satsning på docentmedel som ska ge utrymme för 20%
forskningstid. Umu centralt: Nu är det aktuellt med nominering
till Wallenbergprojekt. I november sker en partnerskapsdag med
Umeå kommun. Enheten för forskningsstöd och samverkan har en
ansökningsverkstad öppen för anställda fram till den 16 december.
[Mer information och anmälningsformulär finns på intranätet
Aurora.] En ny handläggningsordning om god forskningssed har
varit ute på internremiss. Doktoranderna: Arbetet med
studentkårskrivelsen är initierat.
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