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1. Beskrivning 

Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS) (härefter även benämnt som ”RIS”) 
anger rådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer. 

2. Bakgrund 

Forskningsinfrastruktur styrs av forskningens behov, samtidigt skapar goda infrastrukturer 

förutsättningar och är en grundläggande förutsättning för att bedriva forskning av högsta 

kvalitet vid universitetets samtliga fakulteter. Det ökade finansieringsåtagandet för och 

prioritering av forskningsinfrastruktur vid lärosätena ställer höga krav på strategisk planering 

men även samordning för att möjliggöra synergier såväl lokalt som nationellt. 

Finansieringen av forskningsinfrastruktur är en viktig fråga för lärosäten i Sverige. Den förändrade 

nationella finansieringsmodellen, som medför ett större finansieringsåtagande för lärosätena, 

innebär att lärosätena måste ha en strategisk planering för finansiering och prioritering av 

forskningsinfrastruktur. 

För att universitetet ska kunna tillhandahålla och ge forskare tillgång till den bästa 

forskningsinfrastrukturen är det viktigt med gemensamma principer för den interna hanteringen 

som tydliggör planering, prioritering och finansiering. Detta bidrar till att stärka och samordna 

universitetets strategiska planering av central och nationell forskningsinfrastruktur vid b.la 

behovsinventeringar av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse, så att forskarnas mest 

angelägna behov lyfts fram och kan prioriteras i en transparent process. 

Rådet för forskningsinfrastruktur är ett beredande universitetsgemensamt organ till det 

universitetsgemensamma forskningsstrategiska rådet (Fostra) med representanter från samtliga 

fakulteter. 

Föreliggande instruktion anger rådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer. 

På grund av dokumentets innehåll och natur har student-, arbetsmiljö-, samverkans-, 

internationaliserings-, tillgänglighets- och hållbarhetsperspektivet inte integrerats. Styrdokumentet 

bedöms inte få några konsekvenser för jämställdheten vid Umeå universitet. 

3. Sammansättning och mandatperiod 

Gruppen ska bestå av fem (5) ledamöter enligt följande: 

• ansvarig i universitetsledningen för forskning och utbildning på forskarnivå (1), 

(ordförande) 

• representant från respektive fakultet (4), föreslagen av dekan. 

Fyra (4) personliga suppleanter får utses och med närvarorätt vid ordinarie ledamots 

frånvaro. 
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Universitetsförvaltningens verksamhetsområde planering och utredning bistår med handläggar-

och sekreterarstöd. 

Rådets mandatperiod är fyraårigt och ska sammanträda minst tre gånger per termin. Rektor utser 

rådets ledamöter. 

4. Uppdrag 

Rådet är ett universitetsgemensamt beredande organ till stöd för rektor och övrig 

universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte inom universitetet avseende området 

forskningsinfrastruktur. Rådet ansvar speciellt för 

• ta fram förslag till forskningsstrategiska rådet på den strategiska inriktningen för 

forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet, 

• framtagande av förslag till rektor på en universitetsövergripande strategi för 

forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet, 

• att ge förslag till det forskningsstrategiska rådet på starka områden som bör prioriteras vid 

nationell behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse, 

• att vid behov ge förslag på revidering av regler för universitetets övergripande 

forskningsinfrastrukturer, 

• att vara samordnande för aktiviteter inom området forskningsinfrastruktur vid universitetet 

samt rådgivande hur dessa kommuniceras inom och utom Umeå universitet. 

Rådet ansvarar för att löpande rapportera och samråda med forskningsstrategiska rådet. Rådets 

ledamöter har även att kommunicera rådets förslag och aktiviteter med respektive fakultetsledning. 

5. Rapportering 

Rådet ansvarar för att löpande rapportera och samråda med de strategiska rådet för forskning. 

Rådets ledamöter har även att kommunicera rådets förslag och aktiviteter med respektive 

fakultetsledning. 
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