
ARCTOS Board møte – 16/03-2018, 14:00-16:00 
 
Tilstede: Harald Ellingsen (UNIS, via videomøte), Maria Fossheim (HI), Ketil Eiane (Nord, via 
videomøte), Salve Dahle (APN), Kenneth Ruud (UiT, fra 15:00), Kathrine Tveiterås (BFE, UiT), Geir 
Rudolfsen (AMB, UiT), Paul Renaud (ARCTOS nesteleder), Rolf Gradinger (leder av ARCTOS komitéen 
for framtidsrapporten), Ulrike Grote (notater) 
 
Forfall: Anne Husebekk (UiT), Ole Arve Misund (NPI), Jørgen Berge (ARCTOS) 
 
 
Agenda: 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling, agenda og referat forrige møte 03.04.2017  (S. Dahle)   

- vedlegg 1 
 
Sak 2. Innledning/bakgrunn for sak 3 og 4 (P. Renaud) 
 
Sak 3. Orientering om ARCTOS i framtiden (R. Gradinger/P. Renaud) – vedlegg 2 
 
Sak 4. Orientering om ARCTOS forskerskolen statistikk (P. Renaud) 
 
Sak 5. Orientering om og godkjenning av regnskapet 2017 og budsjettet 2018 (U. Grote)  - 

vedlegg 3 
 
Sak 6. Orientering om andre aktiviteter: - ARCTOS Days, PhD Workshop (YSF) (U. Grote) 
 
Sak 7. Dato for neste ARCTOS Board møte 
 
Sak 8. Eventuelt 
 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling, agenda og referat forrige møte 03.04.2017 (S. Dahle)   
 
Velkommen og introduksjonsrunde. 
UiT rektor A. Husebekk som leder ARCTOS Board måtte melde frafall, og nesteleder S. Dahle tok over 
som leder av møtet. ARCTOS leder J. Berge var syk og ARCTOS ble representert av nesteleder P. 
Renaud. 
 
ARCTOS Board godkjente innkallingen og agendaen. Referatet fra forrige møte 03.04.2017 inneholdt 
en skrivefeil med hensyn til dato av siste Board møte i 2016 og ikke 2017. Referatet godkjennes 
under forutsetning at feil årstall rettes opp. 
 
En sak satt opp som ‘Eventuelt’: Strategi for ARCTOS framtid. ARCTOS Board ville først går gjennom 
Sak 3.-6. før de skulle diskutere hvilken strategi som skal brukes med hensyn til ARCTOS 
framtidsrapporten. 
 
Sak 2. Innledning/bakgrunn for sak 3 og 4 (P. Renaud) 
 
P. Renaud ga en kort sammenfatning av ARCTOS’ utvikling. ARCTOS forskernettverket startet i 2002 
med fire medlemsinstitusjoner (APN, NPI, UiT, UNIS) mens forskerskolen ble opprettet i 2005 
tilknyttet nettverket med da fem medlemsinstitusjoner (HI i tillegg). Nord universitetet (da Høgskolen 



i Bodø) ble en del av nettverket og forskerskolen i 2008. Forskerskolen har fatt støtte i ti år fra UiT 
(2005-2014), og i tre år fra BFE (2016-2018). Slutt på finansering for forskerskolen har stor betydning 
for flere vesentlige aspekter og aktiviteter i forskerskolen og ARCTOS må finne ny finansering og/eller 
omorganisere nettverket/forskerskolen.  
 
Sak 3. Orientering om ARCTOS i fremtiden (R. Gradinger/P. Renaud)  
 
U. Grote sendte ut ARCTOS framtidsrapporten dagen før møtet og R. Gradinger ga en kort 
presentasjon om prosessen i ARCTOS for å komme fram til rapporten og hva den inneholder for å få 
tilbakemelding på rapporten fra ARCTOS Board. 
 
Rapporten ble laget av en komité med en representant fra hver medlemsinstitusjon (Philipp Assmy, 
NPI; Jørgen Berge, UiT; Eva Leu, APN; Ulf Lindstrøm, HI; Henning Reiss, Nord; Janne Søreide, UNIS). 
Komitéen ble led av Rolf Gradinger, UiT og Paul Renaud, APN og fikk støtte fra Ulrike Grote (ARCTOS 
sekretær). 
 
Bakgrunnen for rapporten er generelt økt fokus på arktisk forskning, et nettverk av motiverte 
forskere, manglende finansering av spesielt forskerskolen i framtiden og ikke optimalt anerkjennelse 
i medlemsinstitusjonene. Motivasjonen er å opprettholde og skape positiv utvikling i nettverket og 
forskerskolen. 
 
Rapporten består av seks deler:  
1. Charge,  
2. Rationale, 
3. Approach,  
4. SWOT analysis, 
5. Action plan,  
6. Three Appendices (1. Summary questionnaire, 2. strategy document, 3. PhD School statistics) 
 
Prosessen inkluderte en online undersøkelse som ble sendt ut til alle ARCTOS medlemmer, 
egenevaluering av alle komitémedlemmene, SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats) som kombinerte undersøkelsen og egenevalueringen, utvikling av en handlingsplan med 
maksimalt ti konkrete handlingsforslag, vurdering av og tilbakemelding på rapporten med fokus på 
handlingsplanen under årsmøtet ARCTOS Days 13-14 mars 2018, revidert rapport til ARCTOS Board 
15.3., og presentasjon og diskusjon av rapporten på ARCTOS Board møte 16.3. med ønske om 
godkjennelse, tilbakemelding, og anbefalinger. 
 
ARCTOS Board var enig om at rapporten er et interessant, vellykket og viktig dokument som har riktig 
format for ARCTOS Board for å gi tilbakemelding på. S. Dahle kommenterte på at ARCTOS har klart å 
bygge opp noe stort og er en fantastisk institusjon drevet av frivillige med viktig fokus på studentene 
som har stort utbytte for medlemmene og medlemsinstitusjonene med lite finanseringsinnsats 
(50.000,- per år per institusjon). K. Tveiterås foreslår at ARCTOS sekretariatet kunde starte med det 
siste poenget i handlingsplanen (5.7 Revise mission statement). Ved å bestemme hva ARCTOS skal 
bli, settes en naturlig rekkefølge hvordan ting skal gjøres for å komme i mål. G. Rudolfsen etterspurte 
rollen av Arven etter Nansen og deres mulige planer med ny forskerskole. P. Renaud kommenterte 
dette med at komitéen har mye diskutert rollen av Arven etter Nansen i sine møter og er i kontakt 
med bade Marit Reigstad og Lena Seuthe. Arven etter Nansen har ingen konkrete planer om å 
etablere en forskerskole. Når det gjelder strategien hvordan prosessen med å utvikle ARCTOS skal 
foregår, ønsker sekretariatet først tilbakemelding og innspill fra ARCTOS Board. 
 



ARCTOS Board ble enig om at det var for lite tid for å lese rapporten grundig og komme med innspill 
allerede på dette møtet. I tillegg skulle flere ting presenteres i løpet av møtet som er relevant for 
diskusjonen om hvordan ARCTOS Board skal fortsette prosessen. Diskusjonen ble flyttet til Sak 8. 
 
M. Fossheim påpekte en viss usikkerhet når det gjelder oppgavene av ARCTOS Board og at 
institusjonene kanskje trenger større påvirkning på nettverket med et styre istedenfor et råd. K. 
Tveiterås kommenterte dette med at det virker som ARCTOS Board faktisk fungerer som et styre, når 
det gjelder til eksempel budsjett og regnskap. ARCTOS Board ble enig om at styringsformen skal være 
en punkt på agendaen for neste møte. 
 
Sak 4. Orientering om ARCTOS forskerskolen statistikk (P. Renaud) 
 
På ARCTOS Board møtet 03.04.2017 ble sekretariatet bedt om å lage statistikk for forskerskolen. 
Statistikken ble presentert av P. Renaud sammen med en oversikt over eksterne finansieringskilder 
for forskerskolen og nettverket og evalueringer fra NFR. 
 
Statistikken viser at ARCTOS studenter har utmerket fullføringsrate, at antall avbrutte doktorgrader 
er veldig lav, og at ARCTOS forskerskolen er anerkjent bland medlemsinstitusjonene som viktig støtte 
for studentene som sannsynligvis øker antallet studenter fra andre institusjoner som disputerer ved 
UiT. NFR evaluerer ARCTOS veldig positiv, noe som også gjenspeiles i finanseringen av 
forskingsprosjekter og aktiviteter i forskerskolen som Arctic Frontiers PhD Workshop (før Young 
Scientist Forum), som totalt har blitt tildelt >1.2 mill. NOK siden 2009. Totalt har den eksterne 
finansieringen for nettverket og forskerskolen vært >2.7 mill. NOK siden 2009, mens 
forskningsprosjekter finansiert av industriaktører (Statoil, ConocoPhilips, Lundin) har vært >100 mill. 
NOK. 
 
G. Rudolfsen kommenterte statistikken med at ARCTOS er et robust nettverk som er sterk på 
nettverksbygging, og K. Tveiterås la til at en stor del av studentene som begynner doktorgraden ved 
AMB eller en av de andre ARCTOS institusjonene er en del av ARCTOS,  og de blir ferdig! K. Ruud 
fremhevde at det er vanskelig å si noe om at ARCTOS øker antallet doktorgradsavtaler ved UiT. S. 
Dahle kommenterte at NFR i flere år har bidratt til finanseringen av ARCTOS PhD Workshop gjennom 
ARCTOS sitt samarbeid med Arctic Frontiers. Denne mekanismen burde man se på for en mulig 
fortsettelse.  
 
Sak 5. Orientering om og godkjenning av regnskapet 2017 og budsjettet 2018 (U. Grote)   
 
Budsjettet og regnskapet er som vanlig splittet i en oversikt for forskerskolen og sekretariat. I 2017 
har nettverket og sekretariatet holdt seg innenfor budsjettet. Utgiftene for Arctic Frontiers PhD 
Workshop (YSF) har vært høyere enn opprinnelig budsjettert siden det var en del usikkerhet om når 
bidraget fra UiT for 2015, 2016, og 2017 skulle komme inn. I tillegg fikk ARCTOS støtte fra Arctic 
Frontiers via Barentssekretariatet for deltakelse av russiske studenter som ikke var med i det 
opprinnelige budsjettet. Ingen studenter har meldt seg på tokt BIO-8510 til Svalbard i 2017 og 
dermed var det ingen utgifter for det. Utgifter som derimot ikke var planlagt i det opprinnelige 
budsjettet var at ARCTOS holdt vertskap for postersesjonen under Arctic Frontiers 2017 for å ta grep i 
å øke synligheten av nettverket under konferansen. I budsjettet for forskerskolen for 2018 ble det 
satt opp en post ‘diverse’ for å kunne realisere forslag fra framtidsrapporten.  
 
ARCTOS Board godkjente regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018 med medlemskontingenter 
over 50.000,- per institusjon for sekretariatet og 30.000,- NOK fra APN, Nord, UiT og UNIS for Arctic 
Frontiers PhD Workshop. S. Dahle skal kontakte O. A. Misund for å fa godkjent budsjettet, siden NPI 
ikke var representert på møtet. 
 



Sak 6. Orientering om andre aktiviteter: - ARCTOS Days, PhD Workshop (YSF) (U. Grote) 
 
ARCTOS Days består av to deler, studentforumet 1.5 dager og 2 dager med møte for alle 
medlemmer. I år hadde vi møtet på Sommarøy.  
 
Studentforumet var 11-12. mars 2018 med 10 studenter fra alle institusjoner foruten HI. Studentene 
organiserte en workshop med Svein Åre Tjeldnes og Julia Sempler fra forbedringsprosessen ved UiT 
om tidsbruk og optimalisering av arbeidsprosesser som var veldig oppskattet. Etterpå hadde 
studentene et arrangement ute med ‘Natur og utfordring’ for å styrke samarbeidet og 
gruppedynamikken. 
 
Møtet for alle var 13-14. mars 2018 med 35 personer totalt og alle institusjonene var representert. Vi 
hadde stort fokus på gruppearbeidet med ARCTOS framtidsrapporten med ønske om konkrete 
innspill fra medlemmene. I tillegg hadde vi flere vitenskapelige presentasjoner fra studenter og 
forskere og en invitert presentasjon av Rodger Harvey, professor ved Old Dominion University som er 
for tiden i Tromsø som Arctic Chair fra Fulbright Scholarship programmet, samt en postersesjon og 
vitenskapelige diskusjoner. 
 
Arctic Frontiers PhD Workshop (YSF):  
24 studenter fra 11 forskjellige nasjoner ble valgt ut fra ~60 søknader (bland annet 4 ARCTOS 
studenter fra Nord Universitetet og 6 russiske studenter med støtte fra Barentssekretariatet). Alle 
studentene deltok på hele konferansen (politikk og vitenskap) og 10 hadde muntlig presentasjon 
mens 14 hadde posterpresentasjon. Alle tre APECS posterpriser gikk til ARCTOS studenter. Under 
konferansen inviterte vi Christine Daae Olseng som er program koordinator av 
polarforskingsprogrammet fra NFR og Cecilia Sandström fra Svalbard Science Forum til å holde ett 
foredrag om hvordan å skrive en vellykket søknad til forskningsrådet. Etter konferansen tok de 24 
studentene og 8 undervisere/foredragsholdere Hurtigruten til Svolvær med opphold i 5 dager. På 
programmet hadde vi 15 foredrag om forskjellige vitenskapelige og kulturelle tema med stor fokus på 
økotoksikologi i Arktis med støtte i finanseringen via EWMA (Environmental Waste Management), 
gruppearbeid for å øve på å skrive en tverrfaglig søknad til forskningsråd med muntlig presentasjon 
på siste dagen og evaluering, og ekskursjoner til Lofotr viking museet i Bøstad, Lofoten Seaweed AS i 
Ballstad, kunstneren Scott Thoe i Stamsund, og kystverket i Kabelvåg. 
 
Sak 7. Dato for neste ARCTOS Board møte og Sak 8. Strategi for ARCTOS framtid 
 
ARCTOS ble enig om å ha et møte før sommeren (april eller mai) for å diskutere hvordan man skal går 
videre med framtidsrapporten og styringsformen av nettverket. U. Grote skal sende ut en doodle 
med flere forslag. K. Ruud kommenterte at de er viktig å finne rett nivå (UiT, BFE, AMB) for å 
diskutere eventuelt fortsettelse av forskerskolen ved UiT. 
 


