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GODKJENNING INNKALLING OG AGENDA 11.09.2020
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda.
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Saksframstilling
Medlemmer i Forskningsutvalget kan melde inn saker enten i forkant av møtet eller når
møtet starter.
Sted: Møtet er fysisk. Møtested BODAdm 350, 3. etg. adm. bygget, Campus Bodø.
Tid: 10.00 – 13.30

Saksliste FU-møte 11. september 2020
Vedtakssaker
Saksnr
18/20
Godkjenning innkalling og agenda
19/20
Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.2020
20/20
Implementering av DORA ved Nord
21/20
Oppnevnelse av Forskningsetisk utvalg 2020-2023
22/20
Vitenarkivet – arkivering og tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger
Orienteringssaker
Saksnr
9/20
Status for Plan S
Muntlig orientering:
• NSD – oppfølging av avsluttede prosjekter
• Status arbeid med Open Data
• Mechatronics Innovation Lab til Bodø
• Akademisk årsfest
• Kurs i søknadsskriving Dr. Peter A. Sheard
• Magna Charta Universitatum – videre prosess
• Administrativt forum ved Nord
• Executive International Committee
Eventuelt/innmeldte saker
• Synliggjøre den samiske forskningen på Nord, og evt etablere et samisk
senter på universitetet (Elisabeth/FSV)

Gjest:
Wenche Rønning, Prosess revidering akkreditering ph.d., kl. 12.00-12.15
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/04100-7
Reid Hole
Tina Bringslimark
Møtedato
11.09.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.05.2020
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.
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MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

14.05.2020 kl. 10:00 – 15:00
Teams-møte
19/04100

Tilstede:

Reid Hole, utvalgsleder, rektorat
Terje Andreas Mathisen, medlem, HHN
Elisabet Carine Ljunggren, medlem, FSV
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Mette Sørensen, medlem, FBA
Lisbeth Uhrenfeldt, medlem, FSH
Egil Trasti Rogstad, medlem, ph.d.-representant, FSV
Iselin Kristine Mauseth Steira , ph.d.-representant, HHN
Are Severin Ingulfsvann, observatør, FEU

Møtende
varamedlemmer:

Ragnhild Holmen Waldahl for Iselin Marstrander, observatør
Nordlandsforskning

Forfall:

Øyvind Skogvold, observatør, Trøndelag FoU

Andre:

Tina Bringslimark, AFU, sak 11/20 og muntlig orientering
Morten Skjelbred, AFU, sak 12/20, 13/20 og muntlig orientering
Sissel Jensen, AFU, sak 14/20, 15/20 og 16/20
Wiebke Kallweit, biblioteket, sak 17/20 og o-sak 6/20
Berit Eliassen, biblioteket, sak 17/20 og o-sak 6/20
Per Gaute Pettersen, AFU, o-sak 7/20 og 8/20
Vilija Duleviciute, AFU, sak 13/20, o-sak 8/20 og muntlig orientering
Edesio Miranda Barbosa, AFU, muntlig orientering
Tadeu Fernando Nogueira, AFU, muntlig orientering

Ekstern gjest:

Ragnar Lie, sekretær UHR-Forskning

Møteleder:

Reid Hole

Protokollfører:

Tina Bringslimark

19/20 Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.2020 - 19/04100-7 Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.2020 : Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.2020

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
9/20

20/01228-1

Godkjenning innkalling og agenda

4

10/20 20/01235-1

Godkjenning av protokoll fra møte 20.02.2020

5

11/20 20/01238-1

Kvalitetsrapport for forskning 2019

6

12/20 20/01232-1

Aktiviteter for økt forskning og forskningsproduksjon 2021 2023

7

13/20 20/01173-1

Kurs søknadsskriving - Dr Peter A Sheard

8

14/20 20/01234-1

Rutiner og maler for evaluering av ph.d.-program

9

15/20 20/01239-1

Rutiner for offentliggjøring av ph.d.-avhandling ved
heldigital disputas på grunn av covid-19

10

16/20 20/01255-1

Vurderingsmomenter til hjelp for beslutning om forlengelser
for ph.d.-kandidater ansatt ved Nord som følge av
10
koronapandemien

17/20 16/05170

Dekning av utgifter til artikler med usikker uttelling i NVI

12

Orienteringssaker
6/20

20/01244-1

Åpen tilgang til forskningsresultater fra Nord i 2019 og bruk
av OA-fondet

13

7/20

20/01242-1

AFU innspill til Strategi 2030

13

8/20

20/01251-1

Forskningsrådets utlysning av kompetanse- og
samarbeidsprosjekt september 2020

13

Oppfølgingssaker:
o

Budsjett og dato for seminar i Forskningsetisk utvalg

o Bodø2024
Muntlige orienteringer:
o
o
o
o
o
o
o

Muligheter MSCA IF
EU-søknader
Arbeid med EU-strategi
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9/20 Godkjenning innkalling og agenda
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda
Møtebehandling
Ingen merknader til innkalling og agenda.

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda.

Møtedato
14.05.2020

Saknr
9/20
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10/20 Godkjenning av protokoll fra møte 20.02.2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
10/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 20.02.2020 med de
endringer som fremkom i møtet.
Møtebehandling
Under godkjenning av protokoll ble det tatt opp to oppfølgingssaker:
o Budsjett og dato for seminar i Forskningsetisk utvalg
o Bodø2024
Se under «Oppfølgingssaker» lengre ned i dokumentet.

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner protokoll fra møte 20.02. 2020.
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11/20 Kvalitetsrapport for forskning 2019
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
11/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar tiltak for implementering av tiltak beskrevet i Kvalitetsrapport for
forskning 2019 med de videre fakultetsvise tiltak som framkom i møtet.
Møtebehandling
Innspill til at det bør være mer biometriske analyser i rapporten, samt at analyser blir sett i
forhold til faktisk forskningstid og ikke bare i forhold til faglige årsverk. Det ble videre
diskutert hvordan tiltakene kan implementeres og hvordan dette vil påvirke innspill til
budsjett for 2021. For videre gang i saken og implementering av tiltak i Kvalitetsrapport for
forskning 2019, er det ønskelig at AFU har fakultetsvis møte enten på faggruppemøter eller
ledermøter. For diskusjon i møter r det ønskelig at analyser brytes ned på faggruppenivå.

Vedtak
Forskningsutvalget vedtar tiltak for implementering av tiltak beskrevet i Kvalitetsrapport for
forskning 2019 med de videre fakultetsvise tiltak som framkom i møtet.

Ansvar for oppfølging
Tina Bringslimark
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12/20 Aktiviteter for økt forskning og forskningsproduksjon 2021 - 2023
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner de foreslåtte aktiviteter med de endringer som fremkom i
møtet.

Møtebehandling
Innspill:
• Talentutviklingsprogram bør knyttes opp til veilederkurs/forskningslederkurs.
• Engasjere prof. II.
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner de foreslåtte aktiviteter.

Ansvar for oppfølging
Morten Skjelbred
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13/20 Kurs søknadsskriving - Dr Peter A Sheard
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
13/20

Forslag til vedtak:
Søknadskurs gjennomføres høsten 2020 i henhold til tilbudet fra Trend 2000 Ltd. Kurset
finansieres av strategiske midler. Etter kurset vurderes det behov for oppfølging.
Møtebehandling
Forskningsutvalget stilte seg positiv til kurs.

Vedtak
Søknadskurs gjennomføres høsten 2020 i henhold til tilbudet fra Trend 2000 Ltd. Kurset
finansieres av strategiske midler. Etter kurset vurderes det behov for oppfølging.

Ansvar for oppfølging
Vilija Duleviciute
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14/20 Rutiner og maler for evaluering av ph.d.-program
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
14/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget gir rektor råd om å godkjenne maler og rutiner for evaluering av
doktorgradsprogrammene, med de endringer som framkom i møtet.
Møtebehandling
Forskningsutvalget stilte seg positiv til de fremlagte maler og rutiner for evaluering av ph.d.program.

Vedtak
Forskningsutvalget gir rektor råd om å godkjenne maler og rutiner for evaluering av
doktorgradsprogrammene, uten endringer.

Ansvar for oppfølging
Sissel Jensen
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15/20 Rutiner for offentliggjøring av ph.d.-avhandling ved heldigital disputas
på grunn av covid-19
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor godkjenner foreslåtte rutiner for offentliggjøring av ph.d.avhandlinger ved gjennomføring av heldigital disputas på grunn av covid-19.
Møtebehandling
Noe uenighet i Forskningsutvalget i forhold til om avhandlingen skal sendes ut som pdf 14
dager før disputas. FBA og FSH mente dette var et problem og ønsker ikke å sende ut
avhandlingen digitalt. FBA mente videre at kappen kan sendes ut digitalt, men ikke hele
avhandlingen. FSH kommenterte at dersom avhandlingen var på engelsk kunne det bli
problematisk å få denne publisert senere, da det kunne argumenteres med at den var
tidligere publisert. HHN kommenterte at det var ulikt syn på dette fra de forskjellige forlag.
FLU anså det ikke som problematisk å sende ut i pdf-format.
Rådet fra Kvalitetsforum for ph.d. ble delvis satt til side, med tillegg at i de tilfeller der det er
hensiktsmessig kan den etter forespørsel sendes ut i papirformat. Dette gjelder primært
artikkelbaserte avhandlinger.

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor at avhandling kan sendes ut i pdf. I de tilfeller der det er
hensiktsmessig kan den sendes ut i papirformat. Avhandlingen i sin helhet, publisert eller
ikke, skal være offentlig tilgjengelig på disputasdagen

Ansvar for oppfølging
Sissel Jensen
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16/20 Vurderingsmomenter til hjelp for beslutning om forlengelser for ph.d.kandidater ansatt ved Nord som følge av koronapandemien
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å vedta foreslåtte policydokument vedrørende beslutning om
forlengelse av ph.d.-kandidater som følge av koronapandemien, med de rettelser som
framkom i møte.
Møtebehandling
Ingen innspill i saken.

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor å vedta foreslåtte policydokument vedrørende beslutning om
forlengelse av ph.d.-kandidater som følge av koronapandemien.

Ansvar for oppfølging
Sissel Jensen
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17/20 Dekning av utgifter til artikler med usikker uttelling i NVI
Behandlet av
15 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak:
Saken stilles til åpen diskusjon. Forskningsutvalget avgjør om publiseringsavgifter til artikler
med usikker uttelling i NVI skal betales fra OA-fondet.
Møtebehandling
Forskningsutvalget støtter vedtaket. Skal følge prinsippet om at poenggivende gir støtte.

Vedtak
Forskningsutvalget vedtar at artikler med usikker uttelling i NVI skal betales fra OA-fondet.

Ansvar for oppfølging
Wiebke Kallweit
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Orienteringssaker
Saknr
Arkivsak

Tittel

6/20

20/01244-1

Åpen tilgang til forskningsresultater fra Nord i 2019 og
bruk av OA-fondet

7/20

20/01242-1

AFU innspill til Strategi 2030

8/20

20/01251-1

Forskningsrådets utlysning av kompetanse- og
samarbeidsprosjekt september 2020

Møtebehandling
I sak 7/20 AFU innspill til Strategi 2030 kom det følgende innspill:
• «Innovasjon og entreprenørskap» som ett av profilområdene: Viktig å skille mellom
Innovasjon og entreprenørskap som praksisfelt og forskningsfelt. Dette er også det
fremste forskningsfeltet på HHN.
• Innovasjon omfatter også sosiale innovasjoner, og ikke bare kommersielle. I dette ligger
også fagfelt som sykepleie, helsevern, m.m.
• Hvordan får man med universitetets ansvar for formidling - i tillegg til forskning og
undervisning?.
• Viktig å ha med «Nordområdene» som profilområde.
• En viktig del av Nords identitet er at vi er et «profesjonsuniversitet». Kan dette gjøres
mer synlig i profilen?
• Visjon: Kunnskap for verdiskaping (i Nord). I dette ligger verdiskaping, vekst og samspill.
• Visjon og verdier: Kunnskapsdeling. Ta ut effekten av åpen forskning og lett tilgjengelige
forskningsresultater.
• Mer samarbeid med næringslivet. Være innovative og utviklingspregede.
• Fokus på «Knowledge transfer».
• Rekruttering av internasjonale forskere må være forankret i bevilgninger.
• Mer fokus på Nords nasjonale ansvar innen lule- og sørsamisk språk og kultur.
• Mer internasjonalt samarbeid på tvers av fakulteter. F.eks. Canada som har mange av de
samme utfordringene knyttet til arktisk klima og mange rurale områder.
• Strategien kan i større grad forankres inn mot bærekraftsmålene – samspill mellom
økonomisk, miljømessig/biologisk og sosial bærekraft.
• Viktige stikkord: Nordområdesenteret, forskningsløft og bærekraftige helse- og
velferdstjenester.
• Senter for velferdsinnovasjon har potensial for revitalisering. Mer fokus på sosial
innovasjon. Tenke mer tverrfakultært for et slikt senter
• Mangler et senter for urfolk. Mer internasjonalisering innen samisk forskning.

Oppfølgingssaker
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Budsjett og dato for seminar i Forskningsetisk utvalg
Vedtak
1. FU fastsett etikkworkshop for ph.d. studenter til 26.11.20 i Bodø
2. FEU tildeles inntil 15.000 for å gjennomføre det årlige seminaret 25.11.20, denne gang
på Levanger

Ansvar for oppfølging
Are Severin Ingulfsvann
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/02979-2
Reid Hole
Tina Bringslimark
Møtedato
11.09.2020

IMPLEMENTERING AV DORA VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår foreslåtte implementeringsplan for The San Francisco Declaration
on Research Assessment (DORA-erklæringen) ved Nord gjennom følgende tiltaksplan:
1. Tilråding til konkrete tiltak for implementering blir vedtatt i Forskningsutvalget 11.09.20.
2. Forslaget med tilråding til konkrete tiltak blir sendt på høring til fakultetene der
prodekan forskning får ansvar for å ta forslaget videre på sine respektive fakultet.
3. Frist for innspill til tiltak for implementering av DORA settes til 30.10.20.
4. Endelig tilråding til konkrete tiltak for implementering av DORA blir tatt opp som
vedtakssak i Forskningsutvalget 13.11.20.
5. DORA-erklæringen signeres av rektor innen 31.12.20.
6. De tilrådte tiltakene iverksettes.
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Sammendrag
I Forskningsutvalget sak 15/18 (arkivsak 18/02979) ble rektor tilrådt å signere DORAerklæringen, samt at det skulle nedsettes et utvalg som fremmer forslag til endring og
samordning av politikk, kriterier og praksis på relevante felt for Nord universitet. Videre ble
det tilrådt å iverksette en egen plan for implementering av DORA.
Vår 2020 ble det etter forslag fra rektor nedsatt et utvalg som består av Terje Mathisen, Lars
Kirkhusmo Pharo, Mette Sørensen, Lisbeth Uhrenfeldt (fra august 2020), Anne-Jorunn Berg,
Marianne Hatlestad og Tina Bringslimark. Utvalget har hatt møte 20.05.20 og 31.08.20. I
tillegg har saken vært oppe rektorat- og direktørmøte 15.06.20.
Det er enighet i utvalget om at implementeringen må være godt forankret i fakultetene.
Følgende plan for implementering av konkrete tiltak er derfor tilrådt:
1. Tilråding til konkrete tiltak for implementering blir vedtatt i Forskningsutvalget 11.09.20.
2. Forslaget med tilråding til konkrete tiltak blir sendt på høring til fakultetene der
prodekan forskning får ansvar for å ta forslaget videre på sine respektive fakultet.
3. Frist for innspill til tiltak for implementering av DORA settes til 30.10.20.
4. Endelig tilråding til konkrete tiltak for implementering av DORA blir tatt opp som
vedtakssak i Forskningsutvalget 13.11.20.
5. DORA-erklæringen signeres av rektor innen 31.12.20.
6. De tilrådte tiltakene iverksettes.

Saksframstilling
1. Hva er DORA
The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) ble offentliggjort på en
cellebiologikonferanse i San Francisco i 2012. Bakgrunnen var et behov for å finne måter å
evaluere forskningskvalitet utover hvor forskningen er publisert. DORA inneholder derfor et
sett med anbefalinger til forskningsfinansiører, forskningsutøvende institusjoner,
vitenskapelige forlag, institusjoner som frembringer bibliometriske data og enkeltforskere
om god praksis for kvalitetsvurdering. Erklæringen er særlig negativ til bruken av Journal
Impact Factor ved ansettelser i vitenskapelige stillinger, opprykk og tildeling av
forskningsmidler.
Per 02.09.20 hadde 2022 organisasjoner undertegnet DORA. Flere norske aktører har
signert, deriblant Forskningsrådet. Blant de ti norske universitetene er det seks som har
signert (NMBU, NTNU, OsloMet, UiS, USN, UiT). Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen,
Universitetet i Oslo og Nord universitet har så langt ikke signert.
2. Hva innebærer en signering av DORA for Nord universitet
En signering av DORA innebærer at Nord universitet forplikter seg til å følge den generelle
anbefalingen (General Recommendation), samt anbefalingene som gjelder på
institusjonsnivå (For institutions) i DORA-erklæringen:
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General Recommendation
1. Do not use journal-based metrics, such as Journal Impact Factor, as a surrogate measure
of the quality of individual research articles, to assess an individual scientist’s contributions,
or in hiring, promotion, or funding decisions.
For institutions
4. Be explicit about the criteria used to reach hiring, tenure, and promotion decisions, clearly
highlighting, especially for early-stage investigators, that the scientific content of a paper is
much more important than publication metrics or the identity of the journal in which it was
published.
5. For the purpose of research assessment, consider the value and impact of all research
outputs (including datasets and software) in addition to research publications, and consider
a broad range of impact measures including qualitative indicators of research impact, such
as influence on policy and practice.
Med andre ord viser DORA til at kvaliteten på forskningsarbeider skal vurderes framfor
prestisjen eller «impact factoren» til kanalen de er publisert i, og institusjonene som skriver
under forplikter seg til å følge opp prinsippene i praksis. Videre, som det fremkommer på
DORA’s nettside (sfdora.org/), er det ikke flest mulig signaturer som er det viktige, men å
fremme «real change in research assessment».

3. Tilråding konkrete tiltak for implementering
DORA’s nettside har mange eksempler på tiltak for implementering av prinsippene i
erklæringen. Videre finnes det på institusjonsnivå flere eksempler til etterfølgelse
internasjonalt (f.eks. Oxford University), og på nasjonalt nivå er det UiT som har kommet
lengst i arbeidet med konkrete tiltak for implementering av DORA. Basert på disse
ressursene vil det i det følgende bli gitt tilrådninger til konkrete tiltak ved Nord universitet.
1. Informasjon om signering av DORA internt
Signering av DORA-erklæringen gjøres kjent internt gjennom iNord og AFUs månedlige News
Letter til vitenskapelig ansatte, samt i månedlig møter med administrativt ansatte på
fakultetene.
Ansvar: Avdeling for forskning og utvikling (AFU). Gjennomføres straks etter signering.
2. Informasjon om signering av DORA eksternt
Informasjon om signering og hvordan prinsippene følges opp, legges ut på Nords eksterne
nettside sammen med DORAs logo for underskrivere.
Ansvar: AFU. Gjennomføres straks etter signering.

Bilde 1. Etter underskrivelse legges det ut en logo på Nords eksterne nettside som viser at universitet har
signert.

20/20 Implementering av DORA ved Nord universitet - 18/02979-2 Implementering av DORA ved Nord universitet : Implementering av DORA ved Nord universitet

3. Ansettelser og opprykk
a) Sikre at DORA-prinsippene blir fulgt opp ved ansettelser og opprykk i revisjon av
retningslinjer for sakkyndig bedømmelse ved Nord universitet.
b) Standardformulering i utlysning av faglige stillinger som presiserer at Nord følger
prinsippene i DORA-erklæringen.
Ansvar: Personalavdeling.

4. Videre oppfølging
Det er verdt å merke seg at selv om mange universitet og institusjoner har signert DORA, har
implementeringen i liten grad blitt konkretisert utover en generell oppfordring til å følge
anbefalingene i erklæringen. Videre er det gjennomgående at prosessen med
implementering har kommet dithen at det beskrives hva som ikke skal gjøres (dvs. ikke bruk
kun Journal Impact Factor som mål på forskningskvalitet), og ikke hvordan man konkret skal
vurdere forskningskvalitet. Hvordan kvalitet i forskning vurderes vil være en kontinuerlig
prosess, og det vil være et viktig ansvar for Nord universitet å følge opp i dette arbeidet.
Metoder for forskningsevaluering både innen bibliometri, samt mer kvalitative kriterier for
vurdering av forskningskvalitet, er stadig under utvikling. På nasjonalt nivå har blant annet
Universitets og Høgskolerådet (UHR) nedsatt en arbeidsgruppe som ser på hva
implementering av DORA kan bety i praksis. Internasjonalt arbeides det med kartlegging av
evalueringsmetoder i blant annet The European University Association (EUA). Det vil derfor
være essensielt at Nord universitet følger med på utvikling og tilpasser sine egne metoder
etter nasjonal og internasjonal praksis.
Ansvar: Forskningskvalitet er både fag- og kontekstavhengig. Det enkelte fakultet vil derfor
ha et stort ansvar i å følge opp evaluering av forskningskvalitet innen deres fagfelt. Videre vil
AFU ha et løpende ansvar for å følge opp internasjonale og nasjonale prinsipper og metoder
for vurdering og evaluering av forskning knyttet til tildeling av forskningsmidler, samt
ansettelser og opprykk.
5. Hvordan signere
Selve signeringen er en enkel prosess og består kun av et elektronisk skjema (se vedlegg).
Ansvar: Rektor står ansvarlig for signering av DORA-erklæringen.

Vedlegg:
• San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA-erklæringen).
• Sign the declaration (skjema for signering av DORA).
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San Francisco Declaration on Research Assessment
There is a pressing need to improve the ways in which the output of scientific research is
evaluated by funding agencies, academic institutions, and other parties.To address this
issue, a group of editors and publishers of scholarly journals met during the Annual Meeting
of The American Society for Cell Biology (ASCB) in San Francisco, CA, on December 16, 2012.
The group developed a set of recommendations, referred to as the San Francisco Declaration
on Research Assessment. We invite interested parties across all scientific disciplines to
indicate their support by adding their names to this Declaration.
The outputs from scientific research are many and varied, including: research articles
reporting new knowledge, data, reagents, and software; intellectual property; and highly
trained young scientists. Funding agencies, institutions that employ scientists, and scientists
themselves, all have a desire, and need, to assess the quality and impact of scientific
outputs. It is thus imperative that scientific output is measured accurately and evaluated
wisely.
The Journal Impact Factor is frequently used as the primary parameter with which to
compare the scientific output of individuals and institutions. The Journal Impact Factor, as
calculated by Thomson Reuters*, was originally created as a tool to help librarians identify
journals to purchase, not as a measure of the scientific quality of research in an article. With
that in mind, it is critical to understand that the Journal Impact Factor has a number of welldocumented deficiencies as a tool for research assessment. These limitations include: A)
citation distributions within journals are highly skewed [1–3]; B) the properties of the Journal
Impact Factor are field-specific: it is a composite of multiple, highly diverse article types,
including primary research papers and reviews [1, 4]; C) Journal Impact Factors can be
manipulated (or “gamed”) by editorial policy [5]; and D) data used to calculate the Journal
Impact Factors are neither transparent nor openly available to the public [4, 6, 7]. Below we
make a number of recommendations for improving the way in which the quality of research
output is evaluated. Outputs other than research articles will grow in importance in
assessing research effectiveness in the future, but the peer-reviewed research paper will
remain a central research output that informs research assessment. Our recommendations
therefore focus primarily on practices relating to research articles published in peerreviewed journals but can and should be extended by recognizing additional products, such
as datasets, as important research outputs. These recommendations are aimed at funding
agencies, academic institutions, journals, organizations that supply metrics, and individual
researchers.
A number of themes run through these recommendations:
-‐ the need to eliminate the use of journal-based metrics, such as Journal Impact Factors, in
funding, appointment, and promotion considerations;
-‐ the need to assess research on its own merits rather than on the basis of the journal in
which the research is published; and
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-‐ the need to capitalize on the opportunities provided by online publication (such as relaxing
unnecessary limits on the number of words, figures, and references in articles, and exploring
new indicators of significance and impact).
We recognize that many funding agencies, institutions, publishers, and researchers are
already encouraging improved practices in research assessment. Such steps are beginning to
increase the momentum toward more sophisticated and meaningful approaches to research
evaluation that can now be built upon and adopted by all of the key constituencies involved.
The signatories of the San Francisco Declaration on Research Assessment support the
adoption of the following practices in research assessment.
General Recommendation
1. Do not use journal-based metrics, such as Journal Impact Factors, as a surrogate measure
of the quality of individual research articles, to assess an individual scientist’s contributions,
or in hiring, promotion, or funding decisions.
For funding agencies
2. Be explicit about the criteria used in evaluating the scientific productivity of grant
applicants and clearly highlight, especially for early-stage investigators, that the scientific
content of a paper is much more important than publication metrics or the identity of the
journal in which it was published.
3. For the purposes of research assessment, consider the value and impact of all research
outputs (including datasets and software) in addition to research publications, and consider
a broad range of impact measures including qualitative indicators of research impact, such
as influence on policy and practice.
For institutions
4. Be explicit about the criteria used to reach hiring, tenure, and promotion decisions, clearly
highlighting, especially for early-stage investigators, that the scientific content of a paper is
much more important than publication metrics or the identity of the journal in which it was
published.
5. For the purposes of research assessment, consider the value and impact of all
research outputs (including datasets and software) in addition to research publications, and
consider a broad range of impact measures including qualitative indicators of research
impact, such as influence on policy and practice.
For publishers
6. Greatly reduce emphasis on the journal impact factor as a promotional tool, ideally by
ceasing to promote the impact factor or by presenting the metric in the context of a variety
of journal-based metrics (e.g., 5-year impact factor, EigenFactor [8], SCImago [9], h-index,
editorial and publication times, etc.) that provide a richer view of journal performance.
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7. Make available a range of article-level metrics to encourage a shift toward assessment
based on the scientific content of an article rather than publication metrics of the journal in
which it was published.
8. Encourage responsible authorship practices and the provision of information about the
specific contributions of each author.
9. Whether a journal is open-access or subscription-based, remove all reuse limitations on
reference lists in research articles and make them available under the Creative Commons
Public Domain Dedication [10].
10. Remove or reduce the constraints on the number of references in research articles, and,
where appropriate, mandate the citation of primary literature in favor of reviews in order to
give credit to the group(s) who first reported a finding.
For organizations that supply metrics
11. Be open and transparent by providing data and methods used to calculate all metrics.
12. Provide the data under a licence that allows unrestricted reuse, and provide
computational access to data, where possible.
13. Be clear that inappropriate manipulation of metrics will not be tolerated; be explicit
about what constitutes inappropriate manipulation and what measures will be taken to
combat this.
14. Account for the variation in article types (e.g., reviews versus research articles), and in
different subject areas when metrics are used, aggregated, or compared.
For researchers
15. When involved in committees making decisions about funding, hiring, tenure, or
promotion, make assessments based on scientific content rather than publication metrics.
16. Wherever appropriate, cite primary literature in which observations are first reported
rather than reviews in order to give credit where credit is due.
17. Use a range of article metrics and indicators on personal/supporting statements, as
evidence of the impact of individual published articles and other research outputs [11].
18. Challenge research assessment practices that rely inappropriately on Journal Impact
Factors and promote and teach best practice that focuses on the value and influence of
specific research outputs.
References
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OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL FORSKNINGSETISK UTVALG FOR 20202023
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget utnevner følgende som medlemmer med personlig vara til
Forskningsetisk utvalg 2020-2023:
HHN: Are Severin Ingulfsvann, vara Jorunn Grande
FSV: Hege Eggen Børve, vara Cecilie Høj Anvik
FBA: Harald Aaker, vara (ikke avklart)
FLU: Hilde Gunn Slottemo, vara Kåre Fugleseth
FSH: (ikke mottatt fra fakultetet)
Eksternt medlem: John Arngrim Hunnes
Juridisk kompetanse: Fredrik Nesland Boksasp
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Saksframstilling
Det forskningsetiske utvalget ved Nord universitet er universitetets rådgivende organ for
forskningsetikk, og er faglig uavhengig. Utvalget skal arbeide for å fremme god
forskningsskikk, og for at all forskningen ved universitetet skjer etter anerkjente
forskningsetiske normer. Utvalget skal fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål
blant forskere og kandidater.
Utvalget har ansvaret for å utarbeide forskningsetiske retningslinjer for Nord universitet.
Retningslinjene skal revideres minimum hvert tredje år.
Utvalget skal fungere som universitetets redelighetsutvalg. Utvalget skal behandle og gi råd i
enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til brudd på anerkjente
forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis, eller ved mistanke om vitenskapelig
uredelighet. Forvaltningslovens kapittel IV og V gjelder for disse sakene.
Utover dette skal forskningsetisk utvalg arbeide for å fremme god forskningsetikk ved
institusjonen gjennom ulike aktiviteter. Utvalget kan også på eget initiativ og på prinsipielt
grunnlag, uttale seg om forskningsetikk. Leder for forskningsetisk utvalg ha observatørstatus
i universitetets forskningsutvalg.
Forskningsetisk utvalg er tilknyttet til Den nasjonale forskningsetiske komité.
Oppnevning av medlemmer og personlige vara til Forskningsetisk utvalg
Utvalgets medlemmer og personlige vara skal oppnevnes av Forskningsutvalget, etter forslag
fra fakultetene. Sitteperioden er for tre år med mulighet for gjenoppnevning.
I følge mandatet skal utvalget bestå av:
• Ett medlem fra hvert av fakultetene, med personlig vara.
• Ett eksternt medlem med personlig vara
• Utvalget skal ha fast tilknyttet juridisk kompetanse
Utvalgets medlemmer kan ikke være del av dekanatet eller fakultetets ledernivå,
og skal ikke være medlem av forskningsutvalget. Det eksterne medlemmet kan ikke være
ansatt ved Nord universitet eller i institusjon hvor Nord har eierinteresser.
Fra fakultetene er følgende foreslått:
HHN: Are Severin Ingulfsvann, vara Jorunn Grande
FSV: Hege Eggen Børve, vara Cecilie Høj Anvik
FBA: Harald Aaker, vara (ikke avklart)
FLU: Hilde Gunn Slottemo, vara Kåre Sigvald Fugleseth
FSH: (ikke mottatt fra fakultetet)
Alle de foreslåtte kandidatene er førstekompetente og ingen er del av dekanatet eller
fakultetenes ledernivå.
Fakultetene er bedt om forslag til eksterne kandidater. HHN har foreslått John Arngrim
Hunnes. Hunnes er førsteamanuensis ved Institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved
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Universitetet i Agder. Han har doktorgrad (dr. oecon) og høyere avdelings eksamen
(cand.oecon) fra NHH Norges Handelshøyskole. Hunnes arbeider med forskning både
innenfor næringslivsetikk og økonomisk historie og er medlem i Fagkomiteen for etikk i UHRØkonomi og administrasjon.
Fredrik Nesland Boksasp er jurist og arbeider som seniorrådgiver ved utdanning- og
studieavdelingen. Boksasp har vært tilknyttet utvalget over lengre tid.

Vedlegg:
Mandat for Forskningsetisk utvalg, vedtatt i rektorvedtak 21.juni 2017
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Mandat for forskningsetisk utvalg ved Nord universitet
Vedtatt av rektor 02.06.2017 i sak 15/01794
Utvalgets mandat:
Det forskningsetiske utvalget ved Nord universitet er universitetets rådgivende organ for
forskningsetikk, og er faglig uavhengig (§ 3)1. Utvalget skal arbeide for å fremme god forskningsskikk,
og for at all forskningen ved universitetet skjer etter anerkjente forskningsetiske normer (§ 1).
Utvalget skal fremme bevissthet om forskningsetiske spørsmål blant forskere og kandidater (§ 5, 2.
ledd).
Utvalget har ansvaret for å utarbeide forskningsetiske retningslinjer for Nord universitet.
Retningslinjene skal revideres minimum hvert tredje år.
Utvalget skal fungere som universitetets redelighetsutvalg (§ 6, 2. ledd). Utvalget skal behandle og gi
råd i enkeltsaker som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til brudd på anerkjente
forskningsetiske normer og god vitenskapelig praksis, eller ved mistanke om vitenskapelig
uredelighet. Forvaltningslovens kapittel IV og V gjelder for disse sakene (§ 6, 1. ledd).
Utover dette skal forskningsetisk utvalg arbeide for å fremme god forskningsetikk ved institusjonen
gjennom ulike aktiviteter (§ 5). Utvalget kan også på eget initiativ og på prinsipielt grunnlag, uttale
seg om forskningsetikk.
Forskningsetisk utvalg er tilknyttet til Den nasjonale forskningsetiske komité.

Utvalgets sammensetning
Utvalgets medlemmer oppnevnes av forskningsutvalget, etter forslag fra fakultetene, for tre år med
mulighet for gjenoppnevning. Medlemmene skal ha bred forskningsfaglig bakgrunn og minst ett
medlem skal ha etikkfaglig kompetanse (§ 6, 2.ledd).
Utvalget består av:
• Ett medlem fra hvert av fakultetene, med personlig vara. Utvalget velger selv sin leder blant
disse medlemmene.
• Ett eksternt medlem med personlig vara. Eksternt medlem er ikke ansatt ved Nord
universitet eller institusjoner hvor Nord har eierinteresser. (§ 6, 2. ledd).
Utvalget skal ha fast tilknyttet juridisk kompetanse (§ 6, 2.ledd).
Utvalgets medlemmer kan ikke være del av dekanatet eller fakultetets ledernivået og skal ikke være
medlem av forskningsutvalget (forvaltningsloven § 6, e). Dog skal leder for forskningsetisk utvalg ha
observatørstatus i universitetets forskningsutvalget.
Det åpnes ikke for observatører i forskningsetisk utvalg når utvalget behandler sensitive saker.

Uttalelser i uredelighetssaker
Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnelse og konklusjon. Det skal tas
stilling til om a) forskeren har opptrådd vitenskapelig uredelig eller ikke, om b) det foreligger
1

Der ikke annet er nevnt er referanser (paragrafer) er til Lov om organisering av forskningsetisk arbeid
(forskningsetikkloven). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-04-28-23
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systemfeil ved institusjonen og/eller om c) det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes
tilbake (§ 8, 1. ledd).
Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd
på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging,
gjennomføring eller rapportering av forskning (§ 8, 2. ledd).
Utvalgets uttalelser som konkluderer med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan
påklages av forskeren til Granskingsutvalget (§ 7, 2. ledd).
Saker som konkluderer med mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer skal
rapporteres til Granskningsutvalget (§ 6, 4. ledd).

Rapportering
Utvalget skal rapportere årlig om sin virksomhet til prorektor for forskning og innovasjon.

Aktiviteter i utvalget
Forskningsetisk utvalg skal møtes fire ganger i løpet av året. Ved behov kan man kalle inn til
ekstraordinære møter. Hvert år skal utvalget arrangere workshop, konferanse eller seminar med
forskningsetikk som tema.

Varsling
Mistanke om uredelighet varsles faggruppeleder. Fakultetene vurderer når det er relevant for
forskningsetisk utvalg å overta saksbehandlingen ved mistanke om forskningsetiske brudd (§ 6, 3.
ledd). Rektor, prorektor for forskning og forskningsetisk utvalg kan overprøve fakultetenes vurdering.
Ved eventuell inhabilitet kan det varsles direkte til forskningsetisk utvalg.
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VITENARKIVET – ARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV PH.D.AVHANDLINGER
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget slutter seg til/forkaster vurderingene i saken.
(Dersom utvalget slutter seg til vurderingene, lyder ledd nr. 2):
Forskningsutvalget tilrår at det i samsvar med forslag i saksfremlegget presiseres krav om
åpen tilgang til ph.d.-avhandlinger i Nord universitets ph.d.-forskrift.
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Sammendrag
Universitetsbiblioteket (UB) forvalter universitetets digitale åpne vitenarkiv, Nord Open
Research Archive (heretter vitenarkivet). Vitenarkivet sikrer varig oppbevaring av
forskningsresultater (inkl. masteroppgaver) fra Nord universitet, og sikrer muligheter for å gi
åpen tilgang til materialet – i samsvar med regjeringens mål og retningslinjer for åpen tilgang,
og universitetets egen open access-policy. Saken om deponering og tilgjengeliggjøring av
ph.d.-avhandlinger berører forhold knyttet til offentliggjøring av avhandlinger som er godkjent
for disputas, ref. §18-2 i gjeldende ph.d.-forskrift. Saken fremmes for Forskningsutvalget for
diskusjon og vurdering av mulig løsning for å sikre at ph.d.-avhandlinger deponeres og (etter
hvert) gjøres åpent tilgjengelige på en enhetlig og systematisk måte ved Nord universitet.
Saksframstilling
Bakgrunn
Avlagte ph.d.-avhandlinger representerer del av kunnskapsutviklinga som Nord universitet
bidrar med til samfunnet, og bør, i samsvar med Nord universitets open access-policy og
Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler (samt Plan S), arkiveres og
gjøres åpent tilgjengelig i vitenarkivet1. I dag arkiveres ph.d.-avhandlinger på noe vilkårlig
basis; dermed arkiveres bare en del av avhandlingene seg i vitenarkivet. Dersom det er
ønskelig at også denne delen av kunnskapsproduksjonen fra universitetet skal befinne seg i
vitenarkivet, er det behov for at ph.d.-avhandlingene avleveres systematisk for varig
oppbevaring og åpen tilgjengeliggjøring.

Drøfting
Dagens praksis
I gjeldende ph.d.-forskrift omtales offentliggjøring av avhandlinga i §18-2 (vedlegg 1.)
Paragrafen mangler omtale av åpen tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger avlagt ved Nord
universitet.
Den arkivverdige versjonen av ph.d.-avhandlinga utformes av trykkeriet, i form av endelig
versjon, godkjent for forsvar gjennom disputas og tildelt ISBN. Per i dag oppbevares denne
versjonen hos trykkeriet.
Ph.d.-avhandlingene er i varierende grad poenggivende2. Dermed blir de i begrenset grad
registrert i Cristin (informasjonskanalen universitetsbiblioteket bruker for oppfølging av
materiale som skal/kan deponeres i vitenarkivet). Universitetsbiblioteket har ingen rutiner
for å få oversikt over disputaser, og det må innhentes individuelt samtykke fra forfatter for
deponering og tilgjengeliggjøring. På forespørsel til uteksaminerte kandidater om arkivering
i vitenarkivet, opplever universitetsbiblioteket tidvis utfordringer med å oppnå kontakt, da
flere ikke lenger har tilknytning til universitetet. Arbeidsprosessene knyttet til ph.d.avhandlingene gir resultater av tilfeldig karakter, hva angår arkivering og åpen tilgang til
ph.d.-avhandlinger.

1

Nasjonale retningslinjer og Plan S har i første omgang konsekvens for artikkelbaserte avhandlinger. Men Koalisjon S, som
står bak Plan S, har signalisert at krav om åpen publisering av bøker også vil bli inkludert på sikt. Det er nærliggende å anta
at dette også vil kunne skje nasjonalt.
2

Publiserte artikler som oppfyller krav til NVI-rapportering og som inngår i artikkelbaserte avhandlinger, er
poenggivende, mens upubliserte artikler og monografier ikke er poenggivende.
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Mulig løsningsforslag
I dag oppbevarer trykkeriet den arkivverdige versjonen av ph.d.-avhandlinga. Det er
ingenting som hindrer at avhandlinga oversendes universitetsbiblioteket for deponering i
arkivet. Når det gjelder åpen tilgjengeliggjøring av avhandlinga, må som nevnt den enkelte
kandidat forespørres og gi sitt samtykke først.
Med utgangspunkt i gjeldende open access-policy, er det grunn til å vurdere hvorvidt det skal
tas grep for på en systematisk måte å sikre at ph.d.-avhandlingene deponeres i arkivet. I
enkelte tilfeller vil det oppstå behov for å forsinke tidspunktet for åpen tilgang i arkivet, dvs.
offentliggjøring etter fullført disputas og etter at publisering via forlag har funnet sted.
Kandidaten kan ha planer om å bearbeide avhandlinga for publisering via poenggivende
kanal på senere tidspunkt. Kommersielle forhold/hensyn til oppdragsgiver kan også gi behov
for embargo på innholdet (eksemplene på grunner for forsinket åpen tilgang er ikke
uttømmende). Dette løses i tilfelle ved å legge embargo på avhandlinga i arkivet, slik at
innholdet blir åpent tilgjengelig på et nærmere angitt tidspunkt. For masteroppgaver er
dette standard prosedyre i tilfeller hvor embargo er nødvendig.
Dersom Forskningsutvalget mener at det er ønskelig å etablere arbeidsprosesser som på en
systematisk måte sikrer at også ph.d.-avhandlinger befinner seg i vitenarkivet – dvs. at
forhold knyttet til deponering og eventuell embargo på materialet er avklart i forkant av at
den arkivverdige versjonen av avhandinga blir ferdigstilt av trykkeriet – vil det kunne løses
ved å presisere krav til offentliggjøring av avhandlinga i gjeldende ph.d.-forskrift.
For å illustrere hvordan en forskriftsendring kan løse eventuelt krav om at også ph.d.avhandlinger skal deponeres og gjøres åpent tilgjengelig i vitenarkivet, er det tatt
utgangspunkt i ph.d.-forskriften ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, §
21 Offentleggjering av avhandlinga (vedlegg 2). Under fremheves ledd 5 i §21 hvor
formuleringene klargjør at avhandlinga – som en del av offentliggjøringa – som hovedregel
skal publiseres i tidsskrift med åpen tilgang eller i UiTs vitenarkiv, og at det er etablert
definerte embargoer på ulikt materiale (opptil 5 år), før avhandlinga gjøres åpent tilgjengelig:

(5) Publiserte delar av avhandlinga skal som hovudregel vera opent tilgjengeleg enten i
tidsskrift med open tilgang eller i UiT sitt vitenarkiv. Upubliserte delar av avhandlinga
skal gjerast opent tilgjengelege seinast to år etter disputas og upubliserte monografiar
seinast fire år etter disputas. Alle delar av ei avhandling skal vera opent tilgjengelege
seinast innan fem år etter disputas. 1
1 Kravet om open tilgang i § 21 femte ledd gjeld for kandidatar som leverer avhandlinga 1. januar 2019 eller
seinare.

Vurdering eller tilråding
Et eventuelt krav om digital tilgjengeliggjøring tilrås fastsatt i ph.d.-forskriften, slik at dette
gjøres ufravikelig. Fastsetting i forskrifts form sikrer systematisk og enhetlig forvaltning av
ph.d.-avhandlingene i vitenarkivet/i et open access-perspektiv3. Hvorvidt det vil være
nødvendig å spesifisere forhold knyttet til offentliggjøring også i ph.d.-avtalen som signeres
av den enkelte (og/eller andre relevante dokument vedrørende ph.d.-utdanningen), må
avgjøres etter nærmere administrativ vurdering. Dersom Forskningsutvalget mener at det
skal innarbeides krav som i hovedregel sikrer åpen tilgang til ph.d.-avhandlingene avlagt ved
3

I regi av Avdeling for forskning og utvikling pågår revisjon av ph.d.-forskriften. Resultatet av FUs eventuelle
tilslutning i denne saken, vil inngå i revisjonen.
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Nord universitet, tilrås det å innføre kravet for ph.d.-avhandlinger levert fra og med et angitt
tidspunkt (jf. UiT-modellen). Valg av tidspunkt må ses i sammenheng med den pågående
revisjonen av ph.d.-forskriften.
Konkret tilrås følgende
I forbindelse med revisjon av gjeldende ph.d.-forskrift foreslås det å oppdatere innholdet i §18-2
Offentliggjøring, til å gjenspeile universitetets holdning til å gjøre vitenskapelig arbeid åpent
tilgjengelig (jf. Universitetets open access-policy).
Offentliggjøring av ph.d.-avhandlinga finner sted i forbindelse med disputas; deler av avhandlinga
kan være publisert som vitenskapelig/e artikkel/artikler i tidsskrift. Dersom Forskningsutvalget
slutter seg til foreliggende forslag, vil også offentliggjøring finne sted systematisk, på digital en
flate, i form av åpen tilgang fra vitenarkivet. For å ivareta kandidatens eventuelle planer om
bearbeiding for publisering via forlag, tilrås det å innarbeide ny tekst/formulering som
understreker krav til åpen tilgang, og som definerer embargoforhold for ulike typer materiale
(ref. UiT-modellen). På den måten får kandidaten en forutbestemt tidsfrist til å bearbeide
avhandlinga for publisering via forlag/tidsskrift:
«Publiserte deler av ph.d.-avhandling fra Nord universitet skal som hovedregel bli gjort
åpent tilgjengelig, enten via publisering i tidsskrift med åpen tilgang eller i Nord
universitet sitt vitenarkiv»
«Upubliserte deler av avhandlingen skal gjøres åpent tilgjengelig senest to år etter
disputas og upubliserte monografier senest fire år etter disputas. Alle deler av en
avhandling skal være åpent tilgjengelig senest innen fem år etter disputas»
Det tilrås som nevnt å innføre foreslått forordning for ph.d.-avhandlinger levert fra og med
et angitt tidspunkt – eksempelvis 1. januar 2021, dersom arbeidet med revisjon av forskrifen
og tilhørende dokumentsett er ferdigstilt til det tidspunktet.
§ 18-2 har i dag bl.a. følgende ordlyd:
«Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling
med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik
utsettelse kan finne sted for at Nord universitet og eventuelt ekstern part som helt
eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal kunne ta stilling til eventuell
patentering, jf. opptaksavtalens del C»
Dersom Forskningsutvalget slutter seg til tilråding om systematisk å gi åpen tilgang til ph.d.avhandlinger via forskriftsendring, vil det være nødvendig å ha en mening om hvorvidt den
på forhånd avtalte utsettelsen av dato for offentliggjøring skal kunne overskride foreslått
embargoperiode. Det tilrås i utgangspunktet at forhåndsavtalt utsettelse av offentliggjøring
må holdes innenfor en periode på maksimalt to år etter disputas. I særtilfeller kan det
imidlertid være spesielle hensyn som gjør at man kan forhåndsavtale utsatt offentliggjøring
i inntil fem år.

Vedlegg:
Utdrag fra Nord universitets ph.d.-forskrift
Utdrag fra Universitetet i Tromsøs ph.d.-forskrift
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Utdrag fra Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet
Ikrafttredelse: 06.01.2016

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-06-10#KAPITTEL_4 (hentet 8. september 2020)

§ 18-2.Offentliggjøring
Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før dato for offentlig forsvar.
Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter
omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf. § 15-2.
Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med
unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne
sted for at Nord universitet og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.utdanningen, skal kunne ta stilling til eventuell patentering, jf. opptaksavtalens del C. Ekstern
part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen ikke skal kunne
offentliggjøres, jf. § 5-3.
Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for
kreditering av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en
publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en
forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre
institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.
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Utdrag fra Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i
Tromsø - Noregs arktiske universitet (UiT)
Ikrafttredelse: 01.01.2013
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-10-25-1150#KAPITTEL_4 (hentet 8. september 2020)

§ 21.Offentleggjering av avhandlinga
(1) Avhandlinga skal være offentlig tilgjengeleg seinast to veker før disputasen. Ho skal gjerast
tilgjengeleg i den forma ho vart levert til vurdering, eventuelt etter omarbeiding med grunnlag i § 31,
tredje ledd.
(2) Det kan ikkje leggjast restriksjonar på offentleggjering og publisering av ei doktoravhandling, med
unntak for ei utsetjing av dato for offentleggjering/publisering som er avtala på førehand. Slik
utsetjing kan avtalast mellom ph.d.-studenten og finansieringskjelder/arbeidsgivar når føremålet er
at desse skal kunna ta stilling til patentering/kommersialisering, jf. det som er bestemt i lov om
retten til oppfinningar som er gjort av arbeidstakarar.
(3) Ekstern part kan ikkje stilla som vilkår at heile eller delar av avhandlinga ikkje skal kunna
offentleggjerast eller publiserast.
(4) Ved publisering av avhandlinga skal kandidaten følgja gjeldande retningslinjer for kreditering av
institusjonar. Hovudregelen er at ein institusjon skal givast opp som adresse i ein publikasjon dersom
den har gitt eit nødvendig og vesentleg tilskot til eller grunnlag for ein forfattar sin medverknad til
det publiserte arbeidet. Same forfattar skal gi opp også andre institusjonar som adresse dersom dei i
kvart enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medverknad.
(5) Publiserte delar av avhandlinga skal som hovudregel vera opent tilgjengeleg enten i tidsskrift med
open tilgang eller i UiT sitt vitenarkiv. Upubliserte delar av avhandlinga skal gjerast opent
tilgjengelege seinast to år etter disputas og upubliserte monografiar seinast fire år etter disputas.
Alle delar av ei avhandling skal vera opent tilgjengelege seinast innan fem år etter disputas.1
0

Endra ved forskrift 19 juni 2018 nr. 1185 (i kraft 1 aug 2018).

1
Kravet om open tilgang i § 21 femte ledd gjeld for kandidatar som leverer avhandlinga 1.
januar 2019 eller seinare.
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Sammendrag
Plan S ble lansert høsten 2018 av Koalisjon S 1, som er en sammenslutning av flere europeiske
forskningsfinansiører, bl.a. Norges Forskningsråd, og veilederen for implementering av Plan S
ble publisert i mai 20192. Plan S innebærer krav om åpen publisering av artikler finansiert av
koalisjonen. For å drive fram implementeringen av Plan S, ble det lansert et rammeverk for
overgangstidsskrift og en strategi for «grønn åpen tilgang». I tillegg har Koalisjon S godkjent
to forskjellige rammeverk for åpenhet om prissetting.
Saksframstilling
Bakgrunn
Rammeverk for overgangstidsskrift
I slutten av 2019 ble det publisert et utkast til rammeverk for overgangstidsskrift
(«transformative journals», pkt. 8 i Plan S-veilederen2), og berørte aktører (f.eks. forlag,
vitenskapelige foreninger, biblioteker) ble bedt om å gi innspill til utkastet. Koalisjon S fikk 87
innspill, som ble tatt i betraktning under utviklingen av den endelige versjonen av
rammeverket. Særlig terskelen mht. skifte fra overgangs- til open access (OA)-tidsskrift, som
var satt til 50 % OA-innhold eller til slutten av 2024 i utkastet, ble kritisert som urealistisk av
forlag og vitenskapelige foreninger.
Den endelige versjonen av rammeverket for overgangstidskrift 3 ble lansert i april 2020.
Sammenlignet med utkastet ble det gjort følgende endringer:
• Et overgangstidsskrift må transformeres til et rent OA-tidsskrift seinest når 75 % av
innholdet publiseres åpent tilgjengelig. I utkastet var terskelen satt til 50 % OA-andel,
men utgivere anså den terskelen for overgang til åpen tilgang for å være for lav.
• Kravet om forpliktelse til å gå over til full åpen tilgang innen 2024 ble fjernet; imidlertid
må forlag offentlig erklære sin forpliktelse til overgang til full åpen tilgang, og de må
akseptere at overgangstidsskrift ikke støttes av Koalisjon S-medlemmer etter 2024.
Derfor kan forskere som får finansiering fra Koalisjon S-medlemmer ikke lenger få
dekket sine publiseringsavgifter i disse tidsskriftene f.o.m. 2025.
• Open access-innholdet i et overgangstidsskrift skal øke med minst 5 % (absolutt) eller
15 % (relativt) per år.
• Utkastet til rammeverk besto av obligatoriske og anbefalte kriterier for
overgangstidsskrift. I den endelige versjonen er alle anbefalte kriteriene fjernet.
Etter at det reviderte rammeverket ble publisert, forpliktet Springer Nature, et av verdens
største forlag, seg til overgang til åpen publisering4. Ifølge Springer Nature er rammeverket
krevende, men uansett skal de fleste av forlagets tidsskrift (inkl. Nature) bli til
overgangstidsskrift, for å seinere bli transformert til OA-tidsskrift. I pressemeldingen tar Chief
Publishing and Solutions Officer Steve Inchcoombe forbehold om at åpenhetskravene mht.
1

se FU-sak 05/19 (arkivref. 17-01861-4; møte 12.02.2019) som orienterer om utkastet; opprinnelige
medlemmer i Koalisjon S: EU-kommisjonen, Det europeiske forskningsrådet (ERC), og 11 nasjonale, europeiske
forskningsråd (inkl. NFR)
2
se FU-sak 02/20 (arkivref. 17-01861-5; møte 20.02.2020) som orienterer om veilederen og utkastet til
rammeverk for overgangstidsskrift (se vedlegg for sammendrag av rammeverket)
3
https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/
4
https://group.springernature.com/fr/group/media/press-releases/springer-nature-plan-s/17877246
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prissetting, som ikke var offentliggjort på dette tidspunktet, må være klare. Selve
åpenhetskravene vedr. prissetting («Price Transparency Frameworks») ble publisert en måned
seinere, dvs. i mai 2020.
Rammeverk for åpenhet om prissetting
Punkt 5 i Plan S-veilederen fastsetter at forlagene må offentliggjøre sine kostnader for
publisering av en vitenskapelig artikkel. Prisinformasjonen skal være tilgjengelig for
forskjellige deler av publiseringsprosessen, som fagfellevurdering, redaksjonelt arbeid, og
språkvask. Transparens mht. publiseringskostnader skal gjøre det mulig å sammenligne
kostnader for identiske tjenester hos forskjellige utgivere.
Forlagene forpliktes til å være åpne om sine publiseringskostnader seinest f.o.m. juli 2022, og
forskere som mottar støtte fra Koalisjon S-medlemmer kan bare publisere hos utgivere som
følger disse åpenhetskriteriene. Dette gjelder alle finansieringsmodeller, også
overgangstidsskrift og tidsskriftavtaler. Koalisjon S har godkjent to forskjellige rammeverk
(«Price Transparency Frameworks»):
• Det ene rammeverket er utviklet av Fair Open Access Alliance (FOAA) og er allerede i
bruk hos flere aktører, bl.a. Frontiers og MDPI.
• Det andre rammeverket er utviklet av Information Power, og ti forlag deltok i et
pilotprosjekt, bl.a. IOP Publishing, PLOS og Springer Nature.
Det jobbes nå med å få på plass en plattform som skal brukes for deling av informasjon ang.
publiseringskostnader, og Koalisjon S planlegger å informere om de tekniske detaljene i
desember 2021. En utfordring er tilgang til selve plattformen – mens alle som trenger
informasjonen for å vurdere pris (som bibliotekene, finansiører og forskere), skal få tilgang til
dataene, kan den typen informasjon ikke deles mellom forlagene pga. konkurransevilkårene.
Derfor kan informasjonen heller ikke gjøres offentlig tilgjengelig 5.
Strategi for «grønn åpen tilgang»
Ifølge punkt 1 i Plan S-veilederen skal forskere beholde opphavsretten til sine egne artikler og
disse skal publiseres med en åpen lisens, helst Creative Commons navngivelse (CC BY). For at
forskere skal kunne velge hvor de publiserer sine forskningsresultater, og for å ikke utelukke
abonnementsbaserte tidsskrift, aksepterer Koalisjon S tre veier til åpen tilgang (grønn OA, gull
OA og overgangsordninger). Hva angår «grønn åpen tilgang», dvs. arkivering av en akseptert
manuskriptversjon («postprint») i et åpent institusjonsarkiv, har Koalisjon S i juli 2020 lansert
en strategi («Rights Retention Strategy»6) som er en koordinert tilnærming blant finansiørene
i Koalisjon S.
Strategien for «grønn åpen tilgang» innebærer at forskere alltid beholder rettigheter til å gjøre
en fagfellevurdert manuskriptversjon tilgjengelig i et åpent arkiv. Samtidig skal utgivere
påvirkes til å endre sine modeller, slik at forskningsresultater ikke lenger holdes bak en
betalingsmur. For å være i tråd med Plan S stilles det krav om at den aksepterte versjonen av
en artikkel gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig i et digitalt arkiv. Per i dag setter flere forlag
embargo på artikkelen. Man risikerer at artikkelen kan være åpent tilgjengelig via vitenarkivet
først fra mellom 6 og opptil 24 måneder etter at innholdet er publisert i tidsskriftet.
5
6

https://www.coalition-s.org/price-and-service-transparency-frameworks/
https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/
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Organisasjonene som deltar i Koalisjon S kommer til å endre sine kontraktsvilkår, og forplikter
dermed forskere og institusjoner som mottar finansiering, til å sikre at forfatter beholder
rettighetene til artiklene sine, og til å gjøre dem umiddelbart tilgjengelig i åpne arkiv. I tillegg
må alle artiklene utstyres med en CC BY-lisens. Finansiører bruker to forskjellige strategier
mht. åpen lisensiering: Enten krever de at alle framtidige aksepterte manusversjoner (AAM)
utstyres med en CC BY-lisens («prior license»), eller at de vitenskapelige artiklene (enten AAM
eller den publiserte versjonen) må utstyres med CC BY («prior obligation»).
Koalisjon S skal informere utgivere om disse nye kontraktsvilkårene, og utgiverne vil bli bedt
om å endre sine publiseringskontrakter, slik at forfatteren har rett til å gjøre sine aksepterte
artikkelversjoner åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunkt. I brevet til utgivere informeres
det om at Koalisjon S-finansierte artikler allerede er lisensiert, eller at disse må utstyres med
en CC BY-lisens når artikkelen antas. Juridisk sett har den offentlige lisensen eller forpliktelsen
forrang foran enhver seinere publiseringslisens eller avtale om overføring av rettigheter
forskere blir bedt om å signere.
Forskere som får støtte fra Norges Forskningsråd (NFR) er forpliktet til å beholde opphavsrett
for utlysninger f.o.m. 2021. Dersom forskeren inngår en avtale et tidsskrift som krever
opphavsrett til publikasjonen, så risikerer vedkommende sanksjoner fra NFR, potensielt i form
av krav om tilbakebetaling av midler.
Europeisk forskningsråd ut av Koalisjon S
Kort tid etter at strategien for «grønn åpen tilgang» ble publisert, trakk Det europeiske
forskningsrådet (European Research Council, ERC) seg fra koalisjonen. ERC var en av de
viktigste støttespillerne i Koalisjon S. ERC stadfester at de fortsatt er forpliktet til målet om full
og umiddelbar åpen tilgang. Imidlertid skal de se nærmere på noen aspekter/problemstillinger
som etter deres oppfatning undervurderes av Koalisjon S, som (særlig unge) forskerens behov
og publiseringsmulighetene for forskere i fattige land.
John-Arne Røttingen, direktør i Norges Forskningsråd (NFR), reagerer på ERC sin avgjørelse 7.
Ifølge Røttingen vil avgjørelsen ikke ha innvirkning på endringer i forskningsvilkår som innføres
1.1.2021, ettersom det er EU-kommisjonen (og ikke ERC) som fastsetter rammene for
prosjektfinansiering, f.eks. i EU-rammeprogrammet Horisont Europa.
Mens ERC argumenterer med behovene til unge forskere som er tidlig i karriereløpet, så
reagerer en allianse av unge forskere8 overrasket og bekymret på meldingen om at ERC har
trukket seg fra Koalisjon S. I et åpent brev Khrono refererer til 9, fremhever alliansen av unge
forskere at ERC ikke diskuterte sin avgjørelse med dem, og at de ønsker å vite hvordan ERC
kom til den beslutningen. Utover det ber alliansen EU-kommisjonen om å innføre Plan S, til
tross for at ERC ikke lenger er medlem av Koalisjon S.

7

https://khrono.no/det-europeiske-forskingsradet-erc-trekker-stotte-til-plan-s/503767
Young Academy of Europe (YAE), Marie Curie Alumni Association (MCAA), European Council for Doctoral
Candidates and Junior Researchers (Eurodoc) og Global Young Academy (GYA)
9
https://khrono.no/erc-argumenterte-med-behovene-til-unge-forskere-na-far-de-svar-pa-tiltale/507450
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Vedlegg:
1. Sammendrag «Rammeverk for overgangstidsskrift»
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Sammendrag «Utkast til rammeverk for overgangstidsskrift» (Koalisjon S)

Hovedtrekkene i rammeverket er som følger:
Overgangstidsskrift er tidsskrift som
• gradvis øker open access (OA)-andelen
• tydelig skiller mellom abonnementsinntekter og betaling for publiseringstjenester (for å
unngå dobbel betaling, såkalt double dipping)
• har en forpliktelse om overgang til fullstendig og umiddelbar åpen tilgang for alle
fagfellevurderte, vitenskapelige artikler
Obligatoriske kriterier for overgangstidsskrift:
• årlig økning av OA-andelen
• fullstendig overgang til OA når en fast OA-andel er nådd, eller til et fast tidspunkt
• åpenhet om prisberegninger
• sikrer at abonnementer på overgangstidsskrift kun betaler for abonnementsavtaler, og ikke
for OA-artikler finansiert gjennom publiseringsavgifter eller publiser-og-les-avtaler
• oppfyller kravene til publiseringskanaler som nevnt i Plan S-veilederen (bl.a. gode rutiner for
fagfellevurdering, detaljert beskrivelse av redaksjonell policy, bruk av persistente
identifikatorer, langtidsarkivering)
Utgivere av overgangstidsskrift må levere en årsrapport til Koalisjon S som skal
• dokumentere progresjon i OA-andel
• demonstrere at tidsskriftet oppfyller kravene til overgangstidsskrift
• rapportere om bruk, siteringer og kostnad per nedlasting for OA-artikler sammenlignet med
abonnementsartikler publisert i tidsskriftet

