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29/21 Godkjenning av protokoll fra møte 14.10 - 21/00113-26 Godkjenning av protokoll fra møte 14.10 : Godkjenning av protokoll fra møte 14.10

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/00113-26
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
02.12.2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.10
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.
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Orienteringssaker

Sted, 14.10.2021
Ketil Eiane
møteleder

21/21 Godkjenning møteinnkalling og saksliste
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.10.2021

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner møteinnkalling og saksliste.

2

Saknr
21/21

29/21 Godkjenning av protokoll fra møte 14.10 - 21/00113-26 Godkjenning av protokoll fra møte 14.10 : Protokoll Forskningsutvalget 14.10

22/21 Godkjenning av protokoll fra møte 02.09
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.10.2021

Saknr
22/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.
Møtebehandling
Innspill om at sak 11/21 21/03710-1 Mulig felles redelighetsutvalg med Nordlandssykehuset.
Står i protokoll at Forskningsrådet tar saken til orientering. Det riktige skal være at
Forskningsutvalget tar saken til orientering.
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.

23/21 Handlingsplan for Forskning og Utvikling ved Nord universitet, 20212024
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.10.2021

Saknr
23/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner Handlingsplan for Forskning og Utvikling ved Nord universitet
2021-2024 med de endringer som fremkom i møtet.
Møtebehandling
 Møteleder orienterte om at det etter innspill fra rektor ville bli noen endringer i HP-FoU.
Endringene gjelder presisjonsnivå, ansvarsforhold, layout og språk. Det vil ikke bli
endringer i selve innholdet i planen.
 Spørsmål om HP-FoU er et offentlig dokument. Bekreftelse på at det er det, men at det
hovedsakelig er et internt styringsverktøy.
 Kommentar fra Nordlandsforskning (NF) om at de ikke er skrevet inn samarbeid med NF i
planen. Bør nevnes under punkt 1 eller 4. Samarbeid med NF vil bli skrevet inn i HP-FoU.
 Under punkt 3.1. bør Lytring være med siden det ligger på strategisk nivå. Dette vil bli
nevnt i planen.
 Feil under punkt 4.3. Nord skal øke andelen som er åpen og tilgjengelig. Feilene vil bli
korrigerte.
 Spørsmål om prosess under punkt 1. Dette må implementeres.
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner Handlingsplan for Forskning og Utvikling ved Nord universitet
2021-2024 med de endringer som fremkom i møtet.
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24/21 Budsjett Open access-fond 2022
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.10.2021

Saknr
24/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 3 000 000 kroner til dekning av avgifter for åpen
(open access-) publisering i 2022, i henhold til Open access-fondets retningslinjer. Refusjon via
Forskningsrådets ordning STIM-OA benyttes til utbetalinger utover 3 mill. kroner. Eventuelle
ytterligere behov for utbetalinger (merforbruk) foretas med utgangspunkt i rektorvedtak 2016
(arkivref. 16/00405-9).
Møtebehandling
 Spørsmål om det blir registrert i Cristin. Forskernes ansvar at det lastes opp i Cristin.
Fakultetene bør minne de vitenskapelige ansatte på dette.
 Biblioteket undersøker hvem som er ansvarlig for å sende dette inn som innspill til
budsjett 2022.
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 3 000 000 kroner til dekning av avgifter for åpen
(open access-) publisering i 2022, i henhold til Open access-fondets retningslinjer. Refusjon via
Forskningsrådets ordning STIM-OA benyttes til utbetalinger utover 3 mill. kroner. Eventuelle
ytterligere behov for utbetalinger (merforbruk) foretas med utgangspunkt i rektorvedtak 2016
(arkivref. 16/00405-9.

25/21 Endring av retningslinjer for OA-fondet
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.10.2021

Saknr
25/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar de foreslåtte endringene i retningslinjene for Nord
universitets open access-fond.
Møtebehandling
Ingen motforestillinger
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar de foreslåtte endringene i retningslinjene for Nord
universitets open access-fond.
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26/21 Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved Nord
universitet 2020-21
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.10.2021

Saknr
26/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne Evalueringsrapport om ph.d. i bedriftsøkonomi
og videre plan for evaluering av doktorgradsprogrammer ved Nord universitet.
Møtebehandling
 Evalueringsrapport godkjent uten merknader.
 Forsalg om erfaringsutveksling mellom fakultetene i forhold til gjennomstrømning.
Fakultetene forbereder noe på dette til neste møte.
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne Evalueringsrapport om ph.d. i bedriftsøkonomi
og videre plan for evaluering av doktorgradsprogrammer ved Nord universitet.

27/21 Fremdriftsplan samisk-/urfolksenter ved Nord
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.10.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner fremdriftsplan for samisk-/urfolksenter ved Nord med de
endringer som fremkom i møtet.
Møtebehandling
Videre prosess med oppstart av samisk-/urfolksenter på Nord spilles inn i budsjett 2022 som
strategiske midler.
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner fremdriftsplan for samisk-/urfolksenter ved Nord med de
endringer som fremkom i møtet.
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28/21 Prosess søknad om signering av Magna Charta Universitatum ved Nord
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.10.2021

Saknr
28/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor videre prosess for signering av Magna Charta Universitatum
ved Nord.
Møtebehandling
 Styresak 09.12.21 og ikke 28.10.21.
 Innspill til at Wageningen er referanse for Nord ift signering.
 Må være en implementeringsprosess på Nord etter signering.
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor videre prosess for signering av Magna Charta Universitatum
ved Nord med de endringer som fremkom i møtet.

Saknr

Arkivsak

Tittel

13/21

21/05127-1

14/21

21/03709-1

15/21
16/21

21/04862-1
21/04973-1

Rullerende evaluering av doktorgradsprogrammene ved
Nord universitet 2020-21
Kommentar: Flytte opp som vedtaksak 26/21
Rutine for behandling av personopplysninger i forskning
Kommentar: Flyttes til FU-møtet 02.12.21
Arkivering av forskningsdata
Oppdaterte BOA retningslinjer fra KD 2. tertial
Presisering på saken om BOA-retningslinjer:
Dokumentasjon på faglig interesse må føres på alle BOAprosjekter, uavhengig av Nords rolle eller budsjett.
Dette føres ved søknadstidspunktet, da prosjektene
opprettes i UBW. Årsaken til at prosjektene skal
registreres allerede ved søknadstidspunkt, er at vi er
pålagt å holde oversikt over søknader sendt. Når skjema
opprettes, lages det automatisk et prosjektnummer i
UBW, som følger prosjektet i hele dets levetid.
Dessverre blir dette praktisert ulikt på fakultetene, men
om vi får alle søknader registrert i UBW, vil dette kunne
gi oss et godt grunnlag for prognoser, tilslagsprosent,
hvilke typer prosjekter vi søker midler på og annen
nyttig statistikk.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/00113-27
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
02.12.2021

FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR FORSKNINGSUTVALGET 2022
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar den fremlagte møteplanen for første halvdel av 2022 med de
endringer som fremkom i møtet.

30/21 Forslag til møteplan for Forskningsutvalget 2022 - 21/00113-27 Forslag til møteplan for Forskningsutvalget 2022 : Forslag til møteplan for Forskningsutvalget 2022

Saksframstilling
For 2022 foreslås det å fortsette samme praksis som i 2021 med seks årlige møter og
møtetid fra kl. 09.00-12.00. I 2021 var møtene lagt rundt en uke i forkant av styremøter. I og
med at styresaker trenger lang behandlingstid, foreslås det at møter i Forskningsutvalget
(FU) legges rundt 14 dager før styremøter. Antall møter i FU vil følge antall styremøter. Dette
innebærer at antall FU-møter vil kunne overstige seks årlige møter.
Møtetidspunkt for styremøter i 2022 er kun fastsatt for første halvdel av året. Det er derfor
valgt å legge frem møteplan for FU i tilsvarende tidsperiode. Møteplan for hele 2022 vil bli
fremlagt FU så snart tidspunkt for styremøter er fastsatt.
Det foreslås følgende møteplan for Forskningsutvalget for første halvdel av 2022:
Møtenr
1/2022
2/2022
3/2022
4/2022

Dato
Torsdag 27. januar (styremøte 9. februar)
Torsdag 24. februar (styremøte 10. mars)
Torsdag 28. april (styremøte 11. mai)
Torsdag 9. juni (styremøte 22. juni)

*Ved behov vil møter også kunne bli rene Teams-møter.

Kl.
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00

Sted
BODAdm350*
BODAdm350
BODAdm350
BODAdm350

jenning av arbeidsgruppens forslag til opprettelse av Samisk-/urfolksenter - 20/03266-5 Godkjenning av arbeidsgruppens forslag til opprettelse av Samisk-/urfolksenter : Godkjenning av arbeidsgruppens forslag til opprettelse av Samisk-/urfolksenter

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/03266-5
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
02.12.2021

GODKJENNING AV ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV
SAMISK-/URFOLKSENTER
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å følge arbeidsgruppens anbefalinger for opprettelse av
Samisk-/urfolksenter

jenning av arbeidsgruppens forslag til opprettelse av Samisk-/urfolksenter - 20/03266-5 Godkjenning av arbeidsgruppens forslag til opprettelse av Samisk-/urfolksenter : Godkjenning av arbeidsgruppens forslag til opprettelse av Samisk-/urfolksenter

Saksframstilling
Sak om opprettelse av samisk forskningssenter ved Nord ble første gang behandlet i
Forskningsutvalget (FU) 13. november 2020 (arkivref. 20/03266-1). Saken ble fremmet etter
innspill fra Elisabet Ljunggren (som da var prodekan forskning) og Astri Dankertsen. Saken
fikk følgende vedtak:
1) Det nedsettes et arbeidsutvalg med representanter som utpekes fra hvert av de fem
fakultetene. I tillegg involveres Nordlandsforskning.
2) Arbeidsutvalget utarbeider et mandat.
3) Mandatet sendes ut på høring.
AFU koordinerer prosessen.
Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 09. februar 2021 og mandatet for arbeidsgruppen ble
godkjent i FU 2. september 2021 (arkivref. 20/03266-3). Etter totalt 14 møter, samt studietur
til Samisk høgskole og Senter for samiske studier ved UiT, har arbeidsgruppen utarbeidet en
rapport basert på mandatet. Rapporten i sin helhet, inkludert forslag til organisering og
prosess for oppstart av senteret, fremlegges i denne saken.
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Rapport
Samisk-/urfolksenter ved Nord og Nordlandsforskning

Utarbeidet av arbeidsgruppe for opprettelse av samisk-/urfolksenter ved
Nord universitet og Nordlandsforskning

02.12.2021
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1. Bakgrunn
Nord er lokalisert i Sámeednam/Saepmie og har et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning innen
lule- og sørsamisk språk og kultur. I følge Strategi 2030 skal Nord styrke de samiske utdanningene og
øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning. På bakgrunn av dette ble det i 2021 opprettet en
arbeidsgruppe som skal se på utviklingen av et Samisk-/urfolksenter ved Nord. Saken ble behandlet i
sentralt Forskningsutvalg 13.11.2020 (arkivref. 20/03266-1).

2. Mandat, sammensetning og arbeid
2.1. Mandat
Mandat for arbeidsgruppen ble behandlet i sentralt Forskningsutvalg 02.09.2021 (arkivref.
20/03266-3).
Mandatet har følgende innhold:
Arbeidsgruppen skal utrede innholdet i opprettelsen av et samisk og urfolksenter ved Nord. Senteret
forutsettes å omfatte alle relevante forsknings- og utdanningsmiljøer ved Nord, Nordlandsforskning
og de samiske sentrene i regionen. Arbeidsgruppen skal foreslå ulike modeller for organisering av et
slikt senter, samt beskrive og grunngi mulige samarbeidspartnere og finansieringsmuligheter.
Arbeidsgruppen vil i arbeidet med utviklingen av senteret bygge videre på eksisterende initiativer
innen samisk forskning og undervisning ved Nord., Nordlandsforskning og de samiske sentrene i
regionen. Fremtidig forskning, undervisning og utviklingsmuligheter vil også bli evaluert i arbeidet.
Arbeidsgruppen skal:
1. Beskrive og definere formål, innhold og ramme for senteret.
2. Kartlegge eksisterende aktivitet og kunnskapsbehov innen forskning og utdanning av, for og med
samer og urfolk:
a) Kartlegging av samisk og annen urfolksrelatert forskning og undervisning.
b) Kartlegge behov for å videreutvikle kunnskap og kompetanse.
3. Foreslå strukturen i et senter:
a) Alternative modeller for organisering.
b) Regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som utfyller og styrker senteret.
c) Finansieringsmuligheter for senteret.
4. Vurdere samfunnsnytten (impact) av et senter som arbeider med samiske og urfolkrelaterte tema.
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Arbeidet baseres på tilgjengelig skriftlig informasjon, innspillsmøter, samtaler med nøkkelpersoner
internt og eksternt, og eventuelle andre metoder arbeidsgruppen finner hensiktsmessig.

2.2. Sammensetning og arbeid
Arbeidsgruppen er utnevnt av fakultetene, samt Nordlandsforskning og består av følgende
representanter:


Astri Dankertsen (leder), FSV



Lars Kirkhusmo Pharo, FLU



Tove Synnøve Mentsen Ness, FSH



Ove Daniel Jakobsen, HHN



Camilla Risvoll, Nordlandsforskning



Majken Paulsen, Nordlandsforskning



Tina Bringslimark (koordinator), AFU

Avdeling for forskning og utvikling (AFU) koordinerer arbeidet i arbeidsgruppen. Gruppen
rapporterer til det sentrale Forskningsutvalget.
Arbeidsgruppen hadde første møte 09.02.2021 og har i løpet av året hatt totalt 14 møter: 04.03.,
16.04., 29.04., 21.05., 28.05., 04.06., 18.06., 03.09., 17.09., 01.10., 08.10., 12.11. og 19.11. I tillegg
hadde arbeidsgruppen en studietur 20.-22. september til Senter for Samiske studier i Tromsø og
Samisk Høyskole i Kautokeino.

3. Formål, innhold og ramme for senteret
3.1. Formål
Selv om Nord og Nordlandsforskning har en rekke fagpersoner som jobber med samiske spørsmål,
inkludert fagpersoner med samisk bakgrunn, er det samiske miljøet fragmentert og spredt over flere
campuser, fakultet og faggrupper. Per i dag finnes det ingen organiserende enhet, som et samisk
senter, noe f.eks. Universitetet i Umeå og UiT har. Dette gjør at Nord/Nordlandsforskning har
utfordringer både i forhold til samarbeid, synlighet og satsing på det samiske feltet. Nord har
nasjonalt ansvar for lule- og sørsamisk språk og kultur. Strategi 2030 viser til dette ansvaret gjennom
at Nord skal styrke de samiske utdanningene og øke omfanget av tverrfaglig samisk forskning. Et
Samisk-/urfolksenter vil være viktig for å operasjonalisere og konkretisere denne intensjonen.
Hovedformålet med Samisk-/urfolksenter er med andre ord å samkjøre, synliggjøre og styrke samiskog urfolkrelatert forskning og utdanning ved Nord og Nordlandsforskning. Dette inkluderer økt
samarbeid med det samiske samfunnet og dets institusjoner, sentre og kompetansemiljøer utenfor
4
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universitetet. I tillegg vil senteret også samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere. Videre vil arbeidsgruppen peke på en del andre formål med senteret:


Sikre Nords nasjonale ansvar innen lule- og sørsamisk språk og kultur.



Følge opp institusjonell samarbeidsavtale mellom Samisk Høgskole og Nord universitet.



Samle fagmiljøet og sammenstille fagmiljøer og -personer, inkludert regionale samiske
samarbeidspartnere.



Fremme samisk forskning og forskningsbasert undervisning.



Sikre tverrfaglig samarbeid på samisk forskning og utdanning.



Være et mellomledd mellom Nord og samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt.



Synliggjøre samisk forskning og utdanning ved Nord/Nordlandsforskning.



Skape et felles eierforhold inn mot samisk-/urfolkforskning på tvers av fakultetene.



Posisjonering.



Nettverksbygging.



Internasjonale samarbeid rettet mot urfolk.



Kompetansesenter.



Koordinator.



Rekruttering av studenter og ansatte.

3.2. Innhold og ramme for senteret
Nord har et nasjonalt ansvar for forskning og undervisning i både lule- og sørsamisk språk og kultur.
Tatt regionen i betraktning vil også pite- og umesamisk forskning være viktig. Dette er samiske
grupper som gjerne er beskrevet som minoriteter i minoriteten, og som har vært relativt usynlige i
forskningen sammenlignet med den samiske befolkningen i nordsamisk område. Arbeidsgruppen
foreslår at navnet på senteret skal reflektere at det både er et samisk- og urfolksenter.
I tillegg foreslår arbeidsgruppen følgende punktvise innhold og ramme for Samisk-/urfolksenter:


Være en egen organisatorisk enhet.



Være flerfaglig og tværrfakultært.



Omfatte både forskning og utdanning innen samisk/urfolk.



Være komplementær til Senter for samiske studier og Samisk Høyskole.



Inkludere både lule-, sør-, ume- og pitesamisk språk og kultur.



Utvikle delstrategi/handlingsplan for samisk forskning ved Nord/NF.

5
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4. Aktivitet og kunnskapsbehov innen samisk forskning og utdanning
4.1. Nåværende aktivitet innen samisk og urfolksrelatert forskning og
utdanning
4.1.1. Forskning
Pågående forskningsprosjekter ved Nord


Indigenous homemaking as survivance: Homemaking as cultural resilience to the effects of colon
ization and assimilation. (Indhome)



South Sami Memory Culture: The Dynamics of Indigenous and Nation-State Identities



EQS, European Quality Sign, norsk utgave, spørsmål om samisk tema og tematikk i barnehagen



Preschool in the Centre of South-Sámi Language and Culture learning in Norway. Heidi K. HarjuLukkaainen, professor og professor II, Nord. Med Asbjørn Kolberg og Karianne Berg.



SamiCare: NFR-prosjekt hvor Nord ved Tove Mentsen Ness (FSH) deltar som partner. Omhandler
aldring og omsorg i urfolkssamfunn, blant samer i Norge og Tayalbefolkningen i Taiwan. Startet i
2019 og avsluttes høsten 2022.

Pågående forskningsprosjekter ved Nordlandsforskning
Nordlandsforskning leder eller er partnere i flere prosjekter med samisk fokus:


REINKART: Inkludering og formidling av tradisjonell og erfaringsbasert reindriftskunnskap
gjennom arealbrukskart. Finansiert av Sametinget, 2020-2022. Prosjektleder Camilla Risvoll,
Nordlandsforskning



WELFED: Animal welfare, behaviour, health and sustainability – the effects of feeding on
reindeer and reindeer herding, Finansiert av Forskningsrådet, 2021-2025. Prosjektleder Morten
Tryland, Universitetet i Innlandet. Arbeidspakkeleder: Camilla Risvoll, Nordlandsforskning.



FaceIt: Arctic Biodiversity & Livelihoods. Finansiert av European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme, 2020-2025. Arbeidspakkeledere Grete Hovelsrud og Maiken
Bjørkan, Nordlandsforskning.



Viltkameraprosjektet: Kombinere tradisjons/urfolks/lokalkunnskap og teknologi for økt
kunnskapsgrunnlag og konfliktreduserende tiltak. Finansieres av Stasforvalteren i Nordland,
2020-2021, Prosjektleder Camilla Risvoll i samarbeid med representanter fra reindrifta og
sauenæringen.



Rášša: Governing, producing, and negotiating reindeer landscapes – towards fair and sustainable
use of land, Finansieres av Forskningsråde, 2021-2025. Prosjektleder NIVA. Arbeidspakkeleder
Camilla Risvoll og Aase Kristine Lundberg.
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Kartlegging av norske distrikters historiske beitebruk i Sverige 2021-2022. Tildeling
Landbruksdirektoratet. Prosjektperiode 2021. Prosjektleder Camilla Risvoll, Majken Paulsen,
Susanne Normann.



SALCUL: Bridging diverse knowledge for improved salmon management: Linking cultural and
biophysical dimensions. Finansieres av Forskningsrådet. Prosjektleder Nordlandsforskning er
partner v/Maiken Bjørkan.



Sequal: Social-ecological relations and gender equality: Dynamics and processes for
transformational change. Finansieres av GENDER-NET Plus Joint Call on Gender and UN
Sustainable Development Goals. Arbeidspakkeledere fra Nordlandsforskning Aase Kristine
Lundberg og Helga Eggebø.

4.1.2. Utdanning
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) med samisk profil
Status for ABLUs september 2021; 32 studenter fra Sørlandet til nord i Nordland. Mange med
fagbrev og lengre barnehageerfaring. Opptak; samordna opptak avsluttet, etter omfattende
rekrutteringsarbeide og etterfølgende vurdering av opptakskriterier. Studiet går over fire år.
Opptakskrav 25% arbeid i barnehage, krevende i en tid med varierende barnetall.
Studiestøtte, økonomisk. Sametinget har oppdatert sine stipendbestemmelser for å kunne møte
søknader fra flere av Nord-ABLUs-studentene. Studenter bosatt i Trøndelag og Nordland kan søke
stipend fra statsforvalterne, dette året i ulik størrelse. Søkere har takket nei til studieplass med
grunnlag i problematisk studiefinansiering.
ABLUs har hjemmecampus på Levanger, med studieleder Elin Børve som studieprogramansvarlig.
Klassen har tre samlinger á tre dager og omkring åtte en-dags digitale samlinger hvert semester. På
tredagers-samlinger har klassen tilhold på Levanger med 20 studenter og i Bodø 12 studenter,
parallelt. Planfestet en ekstern samling hvert år, tilknyttet og sammen med et av våre samiske
kunnskapsmiljø. Det er 100 dager profesjonspraksis, i hjemmebarnehagen og i ekstern barnehage.
Studieplan følger forskrift rammeplan for barnehagelærerutdanning og er inspirert av forskrift
rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning. I ABLUs Nord er kunnskapsområdene «samiske
språk, flerspråklighet og revitalisering» på 15 stp og «natur, helse og bevegelse» på 25 stp.
Fordypningen 30 stp «samisk mangfold og fellesskap», tilbys i siste studieår. Samisk historie er en
gjennomgående del av pensum.
Språk- og personalressurser. Studiet omfatter lite språkundervisning i de samiske språkene, men det
tilstrebes i enhver sammenheng å bruke/øve/leke med språk. Vi oppfordrer til aktivt språkarbeid.
Implementering av Minoritetsspråkpaktens del tre (KMD) vil ha betydning for vårt arbeide i
7
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barnehagelærerutdanningen. Vi har en uttalt ambisjon om å styrke kunnskapsgrunnlaget i
barnehagelærerutdanningen ved nye tilsettinger og doktorgradsutlysinger.
Grunnskolelærerutdanning i sør- og lulesamisk
Forutsetning: ny rammeplan for samisk GLU 2016, § 1. 3: «Hovedundervisningsspråk er samisk. Det
kan gjøres unntak for institusjoner som gir lule- og sørsamisk utdanning»
Opptak 2018 og 2019, deretter annethvert år. Siste gang i 2021. På grunn av resultatet bør det
vurderes nytt opptak i 2022. Årsak til at lulesamisk ikke kunne lyses ut 2021 er lærersituasjonen ved
Nord etter at Sandra Nystø Ráhka begynte sitt ph.d.-stipendiat. Stillingsutlysninger i Norge og
Sverige ga ingen resultat.

Utfordringer:


Rekruttering av studenter.



Rekruttering av undervisere/forskere med høy kompetanse i sørsamisk/lulesamisk.

4.2. Behov for å videreutvikle kunnskap og kompetanse
Det er et stort behov for å videreutvikle lule- og sørsamisk kunnskap og kompetanse ved Nord.
Arbeidsgruppen oppsummere dette i følgende punkter:
o

Videreutvikle lule- og sørsamisk utdanning
o

Lærerutdanning

o

Barnehage

o

Sykepleie. Legge til rette for samisk sykepleieutdanning ved Nord. Nye retningslinjer for
samisk sykepleieutdanning ble vedtatt i nov 2021 og er gjeldene fra 2022 (RETHOS).

o

Samisk innhold i flest mulig utdanninger ved Nord
o

Ex. Phil.

o

Utvikle forskerskoler

o

Kompetanseheving ansatte ved Nord; samisk kulturforståelse

o

Utvikle masterprogram

o

Ph.d. i lule- og sørsamisk
8
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Videre har det kommet følgende innspill fra FLU i forhold til utfordringer i grunnskolelærerutdanning
i lule- og sørsamisk (GLU):


Rekruttering av studenter: Vi har år om annet hatt bra søkning, men dessverre relativt få som er
kvalifiserte, bl.a. iht. særkravene for lærerutdanning. Av de kvalifiserte har det vært relativt få
som takker ja til studieplass. Generelt: Vi må ta i betrakting at det er relativt få søkere årlig fra
vgs. med studiekompetanse i sørsamisk/lulesamisk. Vi må bl.a. drøfte om vi skal koble sør/lulesamisk GLU til samlingsbaserte GLU-utdanninger.



Rekruttering av undervisere/forskere med høy kompetanse i sørsamisk/lulesamisk: Vi har
løpende kontakt med aktuelle personer; målet er at vi skal ha minst to heltidsansatte i
henholdsvis sørsamisk og lulesamisk for å sikre at vi har et solid fagmiljø.



Status nå:
o

I sørsamisk: David Kroik, ph.d.-kandidat 50 %.

o

I lulesamisk: Sandra Nystø Ráhka, fra 2021 ph.d.-kandidat (100 %) og førsteamanuensis
Bruce Morén-Duolljá, ph.d., lingvist med høy kompetanse i lulesamisk og andre samiske
språk.

o

I tillegg har vi hittil basert oss på innleide timelærere i sørsamisk og lulesamisk som viktig
supplement i aktuelle emneområder.

5. Forslag til organisering
5.1. Evaluering av alternative modeller for organisering
5.1.1. Ulike eksisterende senterorganiseringer ved Nord
Engage – Center for engaged education through entrepreneurship
Engage er et Senter for fremragende utdanning (SFU) tildelt Nord av Kunnskapsdepartementet (KD)
og NOKUT i november 2016. Senteret er et samarbeid med NTNU. Det ligger under Handelskolen
ved Nord (HHN) og er en del av faggruppe for entreprenørskap og innovasjon. Engage har en
prosjektleder, samt fem faglig, to administrative og to stipendiater tilknyttet senteret. Alle som er
tilknyttet senteret er en del av faggruppe for entreprenørskap og innovasjon.
Evaluering av Engage som modell:
Engage er et SFU og har midlertidig varighet. Videre er det ikke en egen organisatorisk enhet, men
organisert som en del av faggruppe for entreprenørskap og innovasjon. Dette vil i liten grad være en
tilfredsstillende organisering for Samisk-/urfolksenteret da det anbefales at senteret er en egen
organisatorisk enhet og skal ikke være et prosjekt, men være et fast senter med varighet over tid.
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Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) ble opprettet av Kunnskapsdepartementet
(KD) i 2007. Ansvar for faglig oppfølgingen av senteret var ved oppstart delegert til
Utdanningsdirektoratet (Udir). KKS har siden oppstart vært lokalisert og administrativt underlagt
Nord universitet (tidligere Høgskolen i Bodø og Universitetet i Nordland). Fra og med 1.1.2018 ble
KKS, i likhet med de andre nasjonale kompetansesentrene, overført fra KD og Udir til sine respektive
vertsinstitusjoner. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er i dag med sine 10
administrativt ansatte, en del av Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, plassert i linje
direkte under dekan. Senterleder er ansatt i faglig-administrativt åremålsstilling, og inngår i
fakultetets ledergruppe. KKS er fullfinansiert av KD.
Evaluering av KSS som modell:
KSS er mer et rådgivende organ og har kun administrativt ansatte. Samisk-/urfolksenteret ved Nord
har derimot som formål å forske i og om samiske-/urfolksspørsmål og vil derfor primært ha behov
for faglige ansatte, men med adekvat administrativ støttefunksjon. Siden KSS arbeider med å
fremme kunst og kultur i opplæringen er det naturlig at senteret er underlagt FLU. Samisk/urfolksenter vil derimot ikke ha noen naturlig «hjemmehavn» da faglig ansatte og forskere fra både
FLU, FSH, FSV, HHN og Nordlandsforskning vil være involvert i senteret. Videre vil det også være
naturlig å inkludere faglig ansatte ved FBA som forsker på samiskrelaterte spørsmål.
Nordområdesenteret (NOS)
Nordområdesenteret er et internasjonalt senter for forskning, utdanning og kommunikasjon om
samfunns- og næringsutvikling i Nordområdene. Det ble etablert i 2007 og mottar basisstøtte over
statsbudsjettet, samt eksternfinansierte prosjekter. Organisatorisk er NOS underlagt HHN, men ikke
som egen faggruppe. Faglig tilsatte tilknyttet NOS er organisert inn under en av de fire faggruppene
ved HHN. Senteret har seks administrative årsverk, samt 4,5 årsverk i nettavisen High North News.
De administrativt ansatte rapporterer til fakultetsdirektør. Direktør ved NOS rapporterer til dekan og
er en del av utvidet ledergruppe ved HHN.
Evaluering av NOS som modell:
Samisk-/urfolksenter vil ha faglig ansatte tilknyttet senteret fra alle fakultetene ved Nord, samt fra
Nordlandsforskning. NOS-modellen vil da ikke fungere, siden faglig ansatte tilknyttet NOS kun er
ansatt ved ett fakultet (HHN). I tillegg er det erfart at denne organiseringen vanskeliggjør
tverrfakultære samarbeid. For eksempel er det opprettet en egen arbeidsgruppe som skal evaluere
mer flerfaglig og -fakultært samarbeid innen samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning.
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5.1.2. Senter for samiske studier (Sesam) som modell
Senter for samiske studier (Sesam) er organisert som et faglig senter på linje med instituttene ved
HSL-fakultetet. Senteret ivaretar oppgaver som skal styrke flerfaglig samisk- og urfolksrelatert
forskning og utdanning ved hele UiT, bidra til synliggjøring av disse aktivitetene og øke
rekrutteringen av studenter og forskere. Senteret har et omfattende nettverk av
samarbeidsinstitusjoner utenfor UiT, lokalt, nasjonalt og globalt.
Sesams mandat:


Styrke den flerfaglige forskningen på samiske- og urfolksforhold ved hele universitetet



Bidra til å styrke profilering av og rekruttering til studier som omhandler samisk språk og kultur
og urfolk



Bidra til formidling av samisk og urfolksrelatert forskning ved UiT



Bidra til styrking av samisk språk i faglig sammenheng ved hele universitetet



Bidra til utvikling av samarbeidet med samiske utdannings- og forskningsinstitusjoner



Bistå institusjons- og fakultetsledelse i spørsmål knyttet til samiske – og urfolksrelaterte
spørsmål

Evaluering av Sesam som modell:
Sesam er underlagt HSL-fakultetet som overført til Nord vil tilsvare FLU og FSV. HSL er ett av de
største fakultetene ved UiT og består av syv institutt og fire forskningssentre, inkludert Sesam.
Videre har fakultetet eget fakultetsstyre, en dekan, to prodekaner for forskning og en prodekan for
utdanning. Størrelsen på HSL-fakultetet vil i så måte dekke det organisatoriske behovet for et senter
gjennom eget fakultetsstyre, samt at Sesam er organisert på lik linje som et institutt. I tillegg er
tverrfagligheten ivaretatt i og med at HSL-fakultet består av Institutt filosofi og
førstesemesterstudier, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Institutt for
lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for samfunnsvitenskap, Institutt for språk og kultur, Institutt
for barnevern og sosialt arbeid og Institutt for reiseliv og nordlige studier.
Skulle samme modell overføres til Nord vil dette innebære at Samisk-/urfolksenteret ble organisert
som en faggruppe under ett fakultet. Slik Nord er organisert per i dag ville dette videre innebære at
kun faglig og administrative ansatte fra ett fakultet vil inngå i faggruppen. Vi vil da støte på
problemet med både tverrfaglighet, samt tverrfakultært samarbeid. Hvordan Nordlandsforskning vil
passe inn i denne type organiseringen vil også være et spørsmål.

5.2. Regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
Nord bør i langt større grad enn i dag jobbe tettere med andre samiske kompetansemiljøer, slik som
Samisk høgskole, Senter for samiske studier, Universitetet i Umeå og Universitetet i Lappland, i
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tillegg til de samiske sentrene i regionen. Sentere som Árran, Duoddara Ráfe, Sijti Jarnge, Aajege og
Saemien Sijte gjør en uvurderlig jobb og sitter inne med en unik kompetanse som
Nord/Nordlandsforskning kunne dratt nytte av i langt større grad enn i dag. I tillegg er det fra et
forskningsetisk perspektiv viktig å produsere forskning ikke bare om, men også for og med de
samiske miljøene. De samiske sentrene har en unik og dyp kulturell kompetanse som Nord kan dra
større nytte av, mens universitetet har en akademisk kompetanse som sentrene trenger. Dette er
derfor en vinn-vinn-situasjon for alle parter.
I denne seksjonen er det beskrevet viktige regionale, nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere som utfyller og styrker senteret. Et av hovedformålene med Samisk/urfolksenter er nettverksbygging og samarbeid med lokale aktører. Senteret vil da fungere som en
koordinator for regionale initiativ for å styrke lule- og sørsamisk språk og kultur, i tillegg til pite- og
umesamisk.
I forhold til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, vil en sterk satsing og synliggjøring av
samisk-/urfolksaktivitet ved Nord og Nordlandsforskning, føre til en synergieffekt som vil gjøre det
enklere å få partnere i forskning- og utdanningsprosjekter, samt å bli ansett som en relevant partner
i større nasjonale og internasjonale prosjekter. Listen over samarbeidspartnere er i så måte ikke
utfyllende, men vil tilføres nye partnere ettersom Samisk-/urfolksenteret utvikles.

5.2.1. Regionale samarbeidspartnere
Aajege – samisk språk- og kultursenter
Aajege er et samisk språk- og kultursenter i Rørossamisk område med ansvar for arbeid med samisk
språk, kultur og tradisjonskunnskap. Aajege driver ulike opplæringstiltak, arenaer og møteplasser,
aktiviteter og arrangement, rådgivning og kobling mot andre kompetansemiljø. Senteret er plassert i
Røros.

Árran Sáme guovdásj– Lulesamisk senter
Árran er en selveiende stiftelse hjemmehørende på Drag i Hábmera suohkan/ Hamarøy kommune.
Stiftelsens formål er å eie og drive senteret som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å
sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. Museet var ett av basisområdene
og bærebjelken i etableringen av senteret.
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Duoddara Ráfe – Pitesamisk senter
Duoddara Ráfe – Pitesamisk senter er en samisk institusjon som har som formål å bevare og utvikle
pitesamisk språk, kultur og identitet innenfor de pitesamiske områdene i Norge. Senteret har
kontorplass på Dokmo i Beiarn kommune.
Gïeleaernie – sørsamisk språk- og kultursenter i Røyrvik
Fra 2013 ble Røyrvik kommune del av Forvaltningsområdet for samisk språk. Da ble sørsamisk og
norsk sidestilte språk i kommunen. For å ivareta dette ble Gïleaernie – sørsamisk språk- og
kultursenter, etablert og offisielt åpnet 20. juni 2013.
Saemien Sijte – Sørsamisk museum
Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Snåsa er en tospråklig kommune, det
vil si at sørsamisk og norsk er likestilte språk. Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte
nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur i hele det
sørsamiske området – et område som strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør.
Sijti Jarnge – Samisk språk- og kultursenter i Hattfjelldal
Sijti Jarnge skal gjennom sitt virke bidra til å synliggjøre, styrke og utvikle den samiske dimensjonen i
regionale satsinger og samarbeide med andre relevante aktører.
Stormen sáme guovdásj – Stormen samisk senter Bodø
Stormen samiske senter åpnet i Bodø 8. august 2018. Sentrets oppgaver er å fremme samisk språk
og kultur i regionen. Stormen samiske senter er en arena for å møte andre, skape nettverk og for å
lære om samisk språk og kultur, både for den samiske befolkningen og for kommunens befolkning
som helhet. Nord universitet er representert i senterets fagråd.
Åarjelsaemien healsoeviermie - Sørsamisk helsenettverk
Sørsamisk helsenettverk er et nettverk av helsepersonell i sørsamisk område, som arbeider for
likeverdige helsetjenester til samisk befolkning i sørsamisk område. Anne Lajla Westerfjell Kalstad er
kontaktperson og leder av nettverket.

5.2.2. Nasjonale samarbeidspartnere
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Viktig møtepunkt for Nord. Har startet forum for alle forvaltningskommuner som også Nord deltar i.
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Sámi allaskuvla - Samisk høgskole
Samisk høgskoles visjon er å bli et samisk og urfolksuniversitet, der samisk språk høres og leses
daglig, og der samenes og andre urfolks verdier og tankegang står i sentrum.
Rektor for Samisk høgskole Laila Susanne Vars og rektor Hanne Solheim Hansen signerte 20.10.2021
en institusjonell samarbeidsavtale. Avtalen skal etablere og videreutvikle et strategisk og faglig
samarbeid innenfor samisk forskning og høyere utdanning, og styrke samarbeidet med samiske
institusjoner. Avtalen tar sitt utgangspunkt i Nords nasjonale ansvar for høyere utdanning og
forskning i lule- og sørsamisk og Samisk høgskoles ansvar som urfolksinstitusjon og en institusjon
med særlig ansvar for samisk høyere utdanning og forskning.
Samisk-/urfolksenter ved Nord vil være en viktig part i å fremme og videreføre intensjonen i avtalen.
I samarbeidsavtalen mellom Samisk høgskole og Nord står det også følgende:
«Videre vil samisk-/urfolksenter, som er under oppbygging ved Nord universitet, være en viktig
støttespiller, koordinator og kontaktflate for operasjonalisering av tiltakene i samarbeidsavtalen.»
Senter for samiske studier (Sesam)
Beskrevet under punkt 5.1.2.
UHR-samisk
UHR-samisk er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene som tilbyr samisk
utdanning. UHR fikk i 2014 i oppdrag fra KD å etablere en fagstrategisk enhet for samisk høyere
utdanning og forskning. Bakgrunnen for å etablere enheten var rapporten Langs lange spor – om
samisk forskning og høyere utdanning (KD, 2012). Utvalget har representanter fra Nord, Samisk
høgskole og Senter for samiske studier. Nord er representert med Asbjørn Kolberg som medlem og
Kristin Fløtten som varamedlem. Torjer Olsen fra Senter for samiske studier leder utvalget. KD, KMD,
Forskningsrådet og Sametinget har observatørstatus.

5.2.3. Internasjonale samarbeidspartnere
University of the Arctic (UArctic)
The University of the Arctic (UArctic) is a network of universities, colleges, research institutes, and
other organizations concerned with education and research in and about the North.
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UArctic har flere samisk- og urfolksrelaterte tematiske nettverk som bl.a. World Images of
Indigenous Peoples of the North, m.m.
Andre aktuelle samarbeidspartnere
Listen er ikke utfyllende og det vil legges til nye samarbeidspartnere ettersom Samisk-/urfolksenter
blir utviklet.


Luleå tekniske universitet



Umeå Universitet



University of Lapland, Rovaniemi



University of Oulu

5.3. Anbefaling organisering
I punktene over har eksempler på ulike organiseringsformer blitt evaluert. I tillegg har det blitt pekt
på viktige regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. På bakgrunn av
organisasjonsevalueringen, og med tanke på å sikre et godt samarbeid med aktuelle
samarbeidspartnere, konkluderer arbeidsgruppen med at Samisk-/urfolksenter ikke bør organiseres
under ett fakultet. I denne argumentasjonen ligger det også at Nordlandsforskning skal være en del
av senteret. Videre vil det for nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere kunne være vanskelig
å forholde seg til kun ett fakultet, og ikke det samiske forsknings- og utdanningsmiljøet som helhet
ved Nord/Nordlandsforskning. I dette ligger det også hvilke signaler som sendes utad i forhold til
satsingen på senteret.
Til tross for dette vil ikke arbeidsgruppen utelukke at en fakultetsorganisering kan være en fremtidig
løsning. Arbeidsgruppen anbefaler derfor en trinnvis etablering, hvor ulike organisasjonsformer
evalueres og diskuteres underveis, og hvor en endelig fast struktur og organisasjonsform er landet i
siste trinn (Trinn III). En trinnvis etablering vil også sikre god forankring og konsensus både i ledelsen
og blant faglig ansatte ved Nord og Nordlandsforskning. Et annet viktig moment med en trinnvis
etablering, er finansieringen av senteret. Her er det mest realistisk, og vil kunne sikre
gjennomføringen av en senteretablering, at man starter i det små og deretter bygger opp finansielle
muskler. Det siste, og viktigste argumentet for en trinnvis etablering, er at det samiske miljøet
inkluderes i utviklingen av Samisk-/urfolksenteret.
I det følgende vil en tre-trinns etablering av Samisk-/urfolksenter bli presentert.

5.3.1. Trinn I – Senteretablering, 2022
Trinn I foreslås gjennomført i 2022 og skal sikre oppstarten av senteret.
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I Trinn I foreslås det at det tilsettes en senterleder i 50% stilling, finansiert gjennom strategiske
midler. Stillingen utlyses, men vil primært passe for en faglig tilsatt ved Nord eller
Nordlandsforskning som arbeider med samiske spørsmål. Det foreslås at det er en åremålsstilling
som kan plasseres på Campus Bodø eller Campus Levanger. For å sikre at oppstarten av senteret er
tverrfakultært og inkluderer Nordlandsforskning, foreslås det at stillingen legges organisatorisk
under prorektor forskning. Dette vil være en naturlig plassering, siden prorektor forskning er
ansvarlig for utvikling av samisk felt ved Nord. Senterleder rapporterer til senterets styre.
Senterleders mandat:


Få på plass senterets styre bestående en representant fra FLU, FSH, FSV, HHN og NF.
Representant bør primært være en del av fakultetenes og NFs ledergruppe, fortrinnsvis
dekan/adm.dir. Styret bør også ha minimum to representanter som velges fra og av
referansegruppen. Senterleder er sekretær for styret.



Få på plass senterets referansegruppe (denne kan utvides) bestående av representanter fra det
samiske miljøet, inkludert Aajege, Árran, Duoddara Ráfe, Saemien Sijte, Sijti Jarnge og
Åarjelsaemien healsoeviermie.



Forankring ved Nord, NF og det samiske miljøet i forhold til videre utvikling av senteret (Trinn II).



Gjøre senteret kjent både innad og utad gjennom bl.a. eksterne nettsider.



Nettverksbygging og deltagelse på urfolksrealterte konferanser, brokerage, m.m.



Fremskaffe ressurser til 100% lederstilling og 100% administrativ stilling til senteret i 2023.



Bistå i opprettelsen av master i Global Masters in Indigenous Art and Culture.



Bidra til at samisk naturforståelse blir en del av ex.-phil. ved Nord.

Administrative ressurser for å bistå senterleder i Trinn I:


Arbeidsgruppen for utvikling av senteret fortsetter også i 2022.



20% administrativ stilling ved Avdeling for forskning og utvikling.



Andre administrative ressurser ved fakultetene (f.eks. Asbjørn Kolberg og Kristin Fløtten).

5.3.2. Trinn II – Videreutvikling, 2023
Trinn II foreslås gjennomført i løpet av 2023 og skal sikre videreutvikling av senteret.
Tilsette senterleder i 100% stilling. Dette vil være en person med faglig bakgrunn, og kan være en
stillingsutvidelse til senterleder som ble ansatt i 2022. Åremålsstilling som kan plasseres både ved
Campus Bodø og Campus Levanger. Det åpnes også opp for at dette kan være en person fra det
samiske kompetansemiljøet. For å bistå senterleder ansettes det en person i 100% administrativ
stilling. Senterleder rapporterer til senterets styre, mens administrativ ansatt rapporterer til
senterleder. Organisatorisk er stillingene underlagt prorektor forskning ved Nord.
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Senterleders mandat:


Utvikle handlingsplan for senteret som først godkjennes av referansegruppen og deretter av
senterets styre.



Sikre at faglig tilsatte ved fakultetene og NF som arbeider med samisk-/urfolksspørsmål blir
tilknyttet senteret.



Følge opp samarbeidsavtale mellom Samisk høgskole og Nord universitet.



Initiere søknader på eksterne midler/ha oversikt over utlysninger.



Være kontaktperson og koordinere samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere.



Igangsette Forskerskole i samarbeid med Samisk høgskole og Sesam.



Initiere prosess med to ph.d.-er; en i lule- og en i sørsamisk språk og kultur.



Sikre rekruttering til stillinger innen lule- og sørsamisk språk og kultur.



Bidra til opprettelse av kurs i samisk kulturforståelse.

5.3.3. Trinn III – Fast struktur og endelig organisasjonsform, 2024 –
Siste trinn, Trinn III, vil vare fra 2024 og videre. I denne fasen vil endelig organisasjonsform for
Samisk-/urfolksenter bli fastsatt. Senteret vil ha en senterleder tilsatt i 100% stilling og minimum en
fast tilsatt i 100% administrativ stilling. Det vil etterstrebes å ansette flere administrative ressurser.
Faglig ansatte ved Nord og NF som arbeider med samiske-/urfolksspørsmål vil være tilknyttet
senteret, men formelt ansatt under sine respektive fakultet eller institusjon. Både styringsgruppen
og referansegruppen vil ha en fast struktur. Videre vil finansieringen av senteret være klarlagt.
Senterleders mandat:


Sekretær for senterets styre og referansegruppe.



Gjennomføre prosess med fysisk plassering av senteret.



Arrangere seminarer og konferanser, inkludert NAISA-konferansen.



Styrke tverrfaglig forskning relatert til samisk/urfolk.



Styrke profilering av og rekruttering til studier som omhandler lule- og sørsamisk språk og kultur.



Bidra til formidling av samisk og urfolksrelatert forskning.



Koordinere samarbeidet med samiske utdannings- og forskningsinstitusjoner.



Koordinere samarbeidet med det samiske miljøet.



Bistå universitetsledelsen i spørsmål knyttet til samisk-/urfolksrelaterte spørsmål.

I tillegg vil viktige oppgaver beskrevet under Trinn I og II videreføres.
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Appendiks
Ansatte ved Nord og Nordlandsforskning som arbeider med
samisk-/urfolksspørsmål
per 02.12.2021

18

31/21 Godkjenning av arbeidsgruppens forslag til opprettelse av Samisk-/urfolksenter - 20/03266-5 Godkjenning av arbeidsgruppens forslag til opprettelse av Samisk-/urfolksenter : Rapport samisk- og urfolksenter ved Nord forslag til FU 02.12.2021

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag


Anders Kintel (Sam1), pensjonist 2020



Anna Marie Holand, førsteamanuensis (Sam)



Anne Lise Wie, førstelektor



Asbjørn Kolberg, førstelektor (Sam)



Bruce Timothy Morén-Duolljá, førsteamanuensis (Sam)



Cathrine Bjerknes, universitetslektor (Sam)



Dag-Arild Berg, rådgiver, har vært og er fortsatt Nords (oppr. HiNes’) kontakt med det
sørsamiske språk- og kultursentret Sijti jarnge, bl.a. som medarrangør for
Hattfjelldalskonferansen



Dag Oskar Madsen, førstemanuensis



David Kroik, universitetslektor (Sam)



Elisabeth Bjørnestad, professor II (KiBB2)



Elisabeth Evjen, universitetslektor (Sam)



Ellen Sæthre-McGuirk, professor



Ellinor Myrvang, universitetslektor (Sam) (KiBB)



Fredrik Rusk, førsteamanuensis



Frode Fjellheim, professor (Sam)



Grete Daling, førstelektor



Heidi Harju-Luukkainen, professor med spesialfelt andrespråksdidaktikk/minoritetsspråk, 20 %
stilling ved Nord; forsker på sørsamisk i skole og barnehage.



Hilde Sollid, prof. II (Sam)



Håkon Hermanstrand Saemien Sijte, han får nå tilbud om stilling som førsteamanuensis i
samfunnsfag (20 %)



Kari Marlene Mulder – BLU, Levanger, underviser i naturfag; nordsamisk morsmål, har undervist
i samisk videregående skole



Karianne Berg, førsteamanuensis (spesialpedaogog, samarbeider med Heidi Harju-Lukkainen og
meg, bl.a. med ny publikasjon)



Kristin A. Ø. Fløtten, førstelektor (Sam) (KiBB)



Kåre Haugan, dosent (Sam)



Lars Kirkhusmo Pharo, prodekan forskning



Leiv Heming Sem, førsteamanuensis (Sam)



Marit Solstad, førstelektor
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Mikael Vinka, (Sam), professor 2 i samisk, prosjektleder for NFR-samisk III-prosjekt. Kontrakt
under fornyelse.



Patrik Anders Bye, førsteamanuensis



Paal Fagerheim, professor



Sandra Nystø Ráhka, stipendiat (Sam)



Stig-Morten Kristensen, Duoddara Ráfe /Pitesamisk senter



Trond Risto Nilssen, professor II (Sam)



Oddmund Andersen, forskningsleder Árran Julevsáme gouvdásj /lulesamisk senter



Wenche Rønning, faggruppeleder

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap


Ann-Karin Helgesen Andorsen, universitetslektor



Rose Mari Olsen, førsteamanuensis



Siri Devik, førsteamanuensis



Tove Synnøve Mentsen Ness, førsteamanuensis



Trine Karlsen, professor



(Bent Martin Eliassen, faglig tilsatt, men jobber i forskningsadministrasjonen)

Fakultet for samfunnsvitenskap


Astri Dankertsen, førsteamanuensis



Anne Wally Falch Ryan, førsteamanuensis



Astrid Marie Holand, førsteamanuensis



Corine Wood-Donnelly, førsteamanuensis



Espen Ingvar Leirset, universitetslektor



Grete Kaare Hovelsrud, professor



Håkan Torleif Sandersen, førsteamanuensis



Ingrid Fylling, førsteamanuensis



Kim-Tonny Henriksen, stipendiat



Marit Bolsø Brodersen, stipendiat



Marte Stavrum Fagertun, stipendiat



Olof Andreas Stjernström, professor



Trude Karine Olaug Gjernes, professor
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Handelshøgskolen Nord


Bjørn Willy Åmo - matkultur



Dorthe Eide - har vært involvert i ulike prosjekter innenfor samisk forskning.



Ove Jakobsen - involvert i den samiske konferansen som skal avholdes ved Nord. Involvert i
forskning på natur og virkelighetsoppfatning kan gjøre økologisk økonomi mer praksisnært

Nordlandsforskning


Camilla Risvoll



Elisabeth Stubberud



Jarle Løvland



Karin Marie Antonsen



Majken Paulsen



Merete Kvamme Fabritius

Avdeling for forskning og utvikling


Kevin Johansen, seniorrådgiver, 20% stilling dedikerte til samiske spørsmål ved Nord



Tina Bringslimark, seniorrådgiver, koordinator arbeidsgruppe for opprettelse av samisk/urfolksenter
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Saksbehandler

21/05712-1
Klikk her for å skrive inn tekst.
Berit Eliassen
Møtedato
02.12.2021

MANDAT PUBLISERINGSUTVALGET - REVISJON DESEMBER 2021
Forslag til vedtak:
1. Forskningsutvalget tilrår rektor å vedta mandat for publiseringsutvalget slik det foreligger etter
behandling i møte 02.12.21.
2. Thor-Erik Sandberg-Hansen (HHN) utpekes som leder av nåværende publiseringsutvalg.
3. Funksjonstiden for nåværende medlemmer av publiseringsutvalget utløper 01.07.25. /
Alternativt: Publiseringsutvalgets medlemmer har overlappende funksjonstid. Funksjonstid for
medlem fra HHN, FSV og FSH utløper 01.07.25, mens funksjonstid for medlem fra FLU og FBA
utløper 01.07.23
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Sammendrag

Med utgangspunkt i rapport fra Cristin rapporteringsteam for året 2020, foreslås revisjon av
mandatet for publiseringsutvalget.

Saksframstilling
Bakgrunn

Rapport fra Cristin rapporteringsteam for 2020 (vedlagt) belyser flere forhold rundt
universitetsbibliotekets (UBs) rolle i rapportering av poenggivende forskningsproduksjon ved Nord
universitet. Med utgangspunkt i rapporten foreslås revisjon av mandat for publiseringsutvalget (PU).
PU er underlagt forskningsutvalget (FU), jf. sak 2/19 (arkivref. 15/01794) og universitets nettside om
FUs mandat, punkt 8.)
Avdeling for forskning og utvikling (AFU) er systemeier av Cristin. Forskningsutvalget (FU) har vedtatt
rutine/intern organisering av arbeidet etter forslag fra AFU. Gjeldende rutine ble vedtatt i 2016
(arkivref. 16/05704-1). Det nevnes at denne har behov for revisjon/presisering, bl.a. som følge av
nytt HK-direktorat og omorganisering av Unit fra 01.01.21, samt forhold rundt avlevering av
publikasjon/dokumentasjon som skal foreligge til kontrollfasen, før rapportering. Arbeidsoppgavene i
Cristin er fordelt mellom fakultetene ved fakultetskontaktene, AFU og UB. Fakultetskontaktene er
brukerstøtte for vitenskapelig ansatte ved sitt fakultet, og de skal bidra og se til at fakultetets
registrering i systemet er fullstendig. UB skal kontrollere/kvalitetssikre registreringene, foreta
løpende avklaringer med PU i tvilstilfeller, og forestå endelig rapportering.
Gjeldende mandat for PU er omtalt i dokumentet «Organisering og mandat til forskningsetisk utvalg
og publiseringsutvalget per 2016» (arkivsak 16/02581), hvor det heter:
«Publiseringsutvalgets mandat: Tvilsspørsmål eller tvister vedrørende klassifisering av
publikasjoner som vitenskapelige, forfatteradresser eller andre spørsmål som kan være
gjenstand for diskusjon behandles fortløpende i publiseringsutvalg for kvalitetssikring av
forskningsregistrering.»
I saken fremgår ikke informasjon om utvalgets sammensetning. Nord universitets nettside har
informasjon om at utvalget består av én representant fra hvert av de fem fakultetene, observatør fra
AFU og sekretær fra UB. Det har ikke lykkes å dokumentere FUs vedtak av mandatet for PU.
PU behandler saker hvor medlemmene ut fra faglige forutsetninger/på faglig grunnlag vurderer
hvorvidt registrerte vitenskapelige publikasjoner oppfyller gjeldende kriterier for rapportering
(nasjonal rapporteringsinstruks). UB kvalitetssikrer registreringer av vitenskapelige publikasjoner i
Cristin, og melder saker til PU i tvilstilfeller. Sekretær innhenter relevant dokumentasjon innen
saken/-e behandles i utvalgsmøte. Møter avvikles fortløpende – også i form av postmøter - etter
hvert som det er tilstrekkelig med saker, og i forkant av frist for innsending av tvistesaker til det
nasjonale tvisteutvalget.

Vurdering

Erfaringer over flere år gjør det naturlig å revidere mandatet for PU. Under nåværende mandat har
det i en sak vært nødvendig at rektor foretok endelig vurdering om publikasjonen skulle rapporteres
som vitenskapelig ihht. rapporteringsinstruksen. Kontroll-/kvalitetssikring og årlig rapportering
foregår innenfor et tidsvindu og frister hvor det av kapasitetshensyn (ref. rapport fra
rapporteringsteamet) er helt nødvendig å unngå unødig tid til saksbehandling. Det er behov for at
utvalget har en leder som ivaretar dagsorden, leder utvalgets møter og som har nødvendig fullmakt
til å foreta endelig vurdering i enkeltsaker. Videre kan det være fornuftig å regulere medlemmenes
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funksjonstid, samt etablere ansvar for løpende re-oppnevning. Det er relevant å få vurdert om
medlemmene skal ha overlappende funksjonstid.
Det foreslås noe tekstlig endring fra nåværende mandat uten at realinnholdet endres, og at
mandatet revideres/utdypes for følgende forhold:
- Utvalget har leder som leder møtene og sørger for at utvalget fatter sporbare vurderinger
- Utvalget har myndighet til og skal foreta endelig vurdering i enkeltsaker
- Løsningsrutine for tilfeller hvor utvalget ikke kommer til enighet
- Medlemmenes funksjonstid
- Oppnevningsrutine for medlemmer
- Sekretærrollen
Som ved Nord universitet, ser det ut til at sammensetningen av PU i noen av øvrige institusjoner
gjenspeiler intern organisering. I noen institusjoner leder prorektor for forskning PU, som forøvrig
består av representanter fra fakultetene, f.eks USN, HVL, HiØ (vedlegg 2, klipp fra USN og HVL
nettsider). FU bes vurdere hvorvidt publiseringsutvalgets medlemmer skal ha overlappende
funksjonstid, for å sikre kontinuitet i arbeidet. Formålet med det reviderte mandatet er først og
fremst å sikre effektiv saksbehandling ved at PU alternativt PU ved leder foretar endelig vurdering i
enkeltsaker. I forslaget til revidert mandat er forhold nevnt over innarbeidet:
_______________________________________________________________________
MANDAT FOR PUBLISERINGSUTVALGET
Foreslått vedtatt av Forskningsutvalget i møte 02.12.21, arkivref. 21/05712-1
Vedtatt av rektor NN.NN.21, arkivref. 21/0NNNN-1
Mandatet trer i kraft fra og med vedtaksdato.
Rapportering av forskningsresultater ved Nord universitet
Avdeling for forskning og utvikling er systemeier av Cristin og er ansvarlig for organiseringen av
arbeidsprosesser i systemet. Ansatte som publiserer vitenskapelig har ansvar for at egne
forskningsresultater blir registrert i Cristin og at underliggende publikasjon/dokumentasjon er
avlevert/lastet opp, for påfølgende kontroll- og rapporteringsarbeid. Fakultetene ved
fakultetskoordinatorene gir brukerstøtte og har ansvar for at fakultetets registreringer og
dokumentasjon er fullstendige. Universitetsbiblioteket kontrollerer/kvalitetssikrer registreringene
og rapporterer vitenskapelige publikasjoner i samsvar med nasjonal rapporteringsinstruks. I
tvilstilfeller bistår publiseringsutvalget universitetsbiblioteket, ved at utvalget ut fra faglige
vurderinger avgjør om en publikasjon følger kravene til vitenskapelige publisering. Rapporterte
vitenskapelige publikasjoner utgjør del av inntektsgrunnlaget for universitetet.
Utvalgets oppgaver
Utvalget følger kriterier for vitenskapelig publisering i gjeldende nasjonal rapporteringsinstruks.
I tvilstilfeller innmeldt av universitetsbiblioteket skal publiseringsutvalget ut fra en faglig vurdering
avgjøre om den aktuelle publikasjonen fyller kravene i nasjonal rapporteringsinstruks.
I hver enkelt sak skal det utarbeides en skriftlig vurdering som kan brukes som dokumentasjon
internt ved Nord universitet, overfor andre institusjoner ved sampublisering, og overfor Cristin sitt
tvisteutvalg.
Sammensetning, ledelse, sekretariat og observatør
Publiseringsutvalget har følgende sammensetning, roller og funksjonstid:
- En vitenskapelig ansatt med forskerkompetanse fra hvert fakultet
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Medlemmer oppnevnes av Forskningsutvalget, med funksjonstid fire år.
Medlemmene har overlappende funksjonstid på to år, for å sikre kontinuitet i arbeidet1
Utvalget konstituerer seg og velger selv leder

Sekretærfunksjon ivaretas av universitetsbiblioteket. Sekretær har tale- og forslagsrett
Observatør: Avdeling for forskning og utvikling, ved systemansvarlig/superbruker Cristin
Leder har ansvar for møteinnkalling, møteledelse og å påse at utvalgets vurdering protokolleres.
Sekretær er saksbehandler for utvalget og utarbeider i samarbeid med leder referat fra møtene.
Utvalget er beslutningsdyktig når minimum tre medlemmer møter. Ved behov avgjøres saker i
postmøter.
Avdeling for forskning og utvikling sørger for at nye medlemmer oppnevnes innen funksjonstidens
utløp, og ved behov: oppnevning av nye medlemmer i funksjonstiden.
Løsningsrutine ved eventuell uenighet
Ved medlemmer til stede i partall (fire) har leder dobbeltstemme
Ved medlemmer til stede i oddetall (tre eller fem) fastsettes utvalgets vurdering ved simpelt flertall
_______________________________________________________________________

Oppsummering og innstilling til vedtak

Publiseringsutvalget mangler i dag formelt valgt leder. Ved endring av mandatet foreslås det at ThorErik Sandberg-Hansen (HHN) får ansvar for å lede utvalget. I en av protokollene fra 2018 er han nevnt
som utvalgsleder; det antas at det vil være greit at lederskapet formaliseres gjennom vedtak som
foreslått. Sandberg-Hansen er ikke kjent med forslaget. Det er uklart hvilken funksjonstid
medlemmene i nåværende utvalg har. Dersom FU vektlegger kontinuitet i utvalget, foreslås det at
medlemmene har overlappende funksjonstid. Utløp for medlem fra HHN, FSV, FSH settes til 01.07.25,
mens utløp for medlem fra FLU og FBA settes til 01.07.23. Alternativt utløper funksjonstiden for
medlemmer av nåværende utvalg 01.07.25. På bakgrunn av omtale over fremmes forslag til vedtak:
1. Forskningsutvalget tilrår rektor å vedta mandat for publiseringsutvalget slik det foreligger etter
behandling i møte 02.12.21.
2. Thor-Erik Sandberg-Hansen (HHN) utpekes som leder av nåværende publiseringsutvalg.
3. Funksjonstiden for nåværende medlemmer av publiseringsutvalget utløper 01.07.25. /
Alternativt: Publiseringsutvalgets medlemmer har overlappende funksjonstid. Funksjonstid for
medlem fra HHN, FSV og FSH utløper 01.07.25, mens funksjonstid for medlem fra FLU og FBA
utløper 01.07.23

Vedlegg:

1. Rapport 2020-rapporteringen, fra Cristin rapporteringsteam
2. HVL og USNs nettsider om publiseringsutvalg

1

Strekpunkt fjernes hvis vurdert formålstjenlig, ref. innstilling.
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Vedlegg 2
Sak til FU 02.12.21 – Revisjon mandat for publiseringsutvalget
Arkivref. 21/05712-1
Notat til bibliotekledelsen, UB Nord (10.05.2021)

Cristin rapporteringsteam – oppsummering etter 2020-rapporteringen
og forslag for vegen videre
Arbeidsmengde
Antall vitenskapelige publikasjoner som skal kontrolleres før godkjenning har økt kraftig de senere
årene. I løpet av de fem siste årene er antall publikasjoner som skal kontrolleres mer enn doblet, fra
358 for rapporteringsåret 2016 til 775 for 2020. Se vedlagte statistikk.
Rapporteringsteamet består nå av fem ansatte fra UB, der vi har ansvar for kontroll av publikasjoner
fra hvert vårt fakultet. Det sier seg selv at arbeidsmengden for rapporteringsteamet har økt i takt
med økende antall vitenskapelige publikasjoner ved Nord universitet. Registreringene i Cristin
kvalitetssikres før de klargjøres for rapportering. Det innebærer å sjekke forfatternes tilhørighet i
publikasjonen, kontakt med forfattere og superbrukere og andre på fakultetene, registrere forfattere
som ikke har tilknytning i Cristin (f.eks studenter), lenker til publikasjonen, ev. dubletter.
Saker som er problematiske diskuteres først i teamets møter. Møter avholdes i perioden fra
senhøsten og fram til rapporteringsfristen, med oppstart i god tid før den årlige fristen for
innmelding av nye publikasjonskanaler. I «høysesongen» i januar-mars er det ofte ukentlige møter.
Saker som teamet ikke kan ta stilling til, blir behandlet i Publiseringsutvalget ved Nord universitet.

Publiseringsutvalget og sekretærfunksjon
Publiseringsutvalget (PU) har et medlem fra hvert fakultet, en observatør fra Avdeling for forskning
og utvikling og en sekretær fra Cristin-teamet (UB). PU skal behandle tvilsspørsmål/tvister
vedrørende klassifisering av publikasjoner som vitenskapelige. Sekretæren samler all nødvendig
informasjon og dokumentasjon i sakene, lager saksframlegg, innkaller til møter og legger fram saker
for PU.
Tidligere var sekretærfunksjonen i PU ivaretatt av en ansatt i Avdeling for forskning og utvikling. Da
hun flyttet over til ny stilling i Nord, ble denne funksjonen lagt til en av bibliotekets saksbehandlere i
Cristin.
Sekretæren i PU er også saksbehandler i Cristinsystemet. Midt i den travleste tida med kontroll av
publikasjoner i Cristin, skal man i tillegg ha oversikt over og saksbehandle alle saker til PU. I tillegg til
arbeidsmengden er denne dobbeltrollen som saksbehandler i Cristinsystemet og
saksbehandler/sekretær i PU også uheldig i forhold til behandlingen av saker i PU. I noen tilfeller blir
en publikasjon saksbehandlet av samme person fra registrering i Cristin, til vedtak godkjent/ikke
godkjent for rapportering i PU. Prosessene (Cristin/PU) burde være adskilt for å sikre at alle saker i
PU blir behandlet og avgjort på uhildet grunnlag. Vi foreslår derfor at sekretær/saksbehandler i PU
ikke er direkte tilknyttet saksbehandlingen i Cristin.
Dagens sekretær ser i tillegg behovet for at Publiseringsutvalget bør ha en leder med definert
mandat og rolle. Utvalget er et underutvalg av forskningsutvalget, og dette er kanskje noe som bør
behandles av forskningsutvalget?
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Vedlegg 2
Sak til FU 02.12.21 – Revisjon mandat for publiseringsutvalget
Arkivref. 21/05712-1
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Vedlegg 2
Sak til FU 02.12.21 – Revisjon mandat for publiseringsutvalget
Arkivref. 21/05712-1
Publiseringsutvalget - antall saker: publiseringsår 2017 - 2020
2018 (publiseringsår 2017): 7 vedtakssaker ( 6 orienteringssaker)
2019 (publiseringsår 2018: 9 vedtakssaker (3 orienteringssaker)
2020 (publiseringsår 2019): 8 vedtakssaker
2021 (publiseringsår 2020): 6 vedtakssaker
Som vi ser her, er det ingen økning i antall vedtakssaker til publiseringsutvalget i perioden 20182021. Men de sakene som behandles har blitt mer kompliserte og har krevd stadig mer forarbeid i
form av kontakt mot blant annet forfattere, forlag og Cristin superbrukere ved andre institusjoner.
Saksforberedelsen har generelt blitt mer omfattende. I retningslinjene fra Cristin sentralt åpnes det
stadig mer for skjønnsmessige vurderinger og unntak fra hovedreglene. Dette gjør saksbehandlingen
mer komplisert for oss. Nye publiseringsformer de senere årene, spesielt innen helsesektoren, har
også vært utfordrende i forbindelse med kontrollarbeidet.
Vi ber bibliotekledelsen se på muligheten for å få en ny person inn som kan ha sekretærfunksjonen.
Vi foreslår at sekretær også tar seg av saksforberedelsen samt innmeldingen av forslag til nye
vitenskapelige kanaler til DBH. Dette siste er en oppgave Kari Pettersen har tatt seg av til nå. Alle
fagansatte kan i prinsippet foreslå nye kanaler, men vi mener en i teamet bør ha ansvar for å
registrere alle opplysninger som må til for å få godkjent en kanal. Dette vil resultere i flere
publiseringspoeng for Nord universitet.
Teamet ønsker primært at sekretærfunksjonen blir tilbakeført til Avdeling for forskning og utvikling,
slik det var tidligere. Hvis en ny person fra UB kommer inn som sekretær, er det ønskelig med
forskererfaring.
Teamleder vil påpeke at antall medlemmer i teamet heller ikke bør være for stort. Jo flere
medlemmer, desto vanskeligere er det å få samlet teamet til arbeidsmøter gjennom vinteren.
Neste år har Cristin meldt at rapporteringen skal foregå via det nye systemet som kommer, Nasjonalt
vitenarkiv. Om det nye systemet er på plass i tide, vil tiden vise, men overgangen til nye systemer
fører gjerne til merarbeid i overgangsfasen.

Tvistesaker for 2020
Nord universitet har vært involvert i to tvistesaker for 2020-publiseringer.
Sak 1 gjaldt en artikkel i antologi, der det var uenighet mellom eierinstitusjonene om kapitlet kunne
betegnes som vitenskapelig eller ikke. Her kom det til enighet mellom institusjonene etter at
tvistesaken var meldt inn, slik at saken kunne trekkes fra behandling i det nasjonale tvisteutvalget.
Selv om Sak 1 ikke endte i det nasjonale tvisteutvalget, var forarbeidet like omfattende som ved Sak
2.
Sak 2 gjaldt kapitler i en antologi som hadde fått læremiddelstøtte. Vårt publiseringsutvalg hadde
vedtatt at disse av den grunn ikke skulle godkjennes for rapportering som vitenskapelige
publikasjoner (jmf. Rapporteringsinstruksen, p. 5.7. Bøker som har fått læremiddelstøtte skal som
hovedregel ikke rapporteres).
Det var her uenighet mellom eierinstitusjonene. Tvisteutvalget vedtok at kapitlene skulle rapporteres
som vitenskapelige.
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Vedlegg 2
Sak til FU 02.12.21 – Revisjon av mandat publiseringsutvalget
Arkivref. 21/05712-1

USN nettside om publiseringsutvalget
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Vedlegg 2
Sak til FU 02.12.21 – Revisjon av mandat publiseringsutvalget
Arkivref. 21/05712-1

HVL sin nettside om publiseringsutvalget

- implementering av kvalitetssikring innen publisering - 21/01486-3 Publikasjonsserier Nord universitet - implementering av kvalitetssikring innen publisering : Publikasjonsserier Nord universitet - implementering av kvalitetssikring innen publisering

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/01486-3
Berit Eliassen
Johanne Hansen Kobberstad
Møtedato

PUBLIKASJONSSERIER NORD UNIVERSITET - IMPLEMENTERING AV
KVALITETSSIKRING INNEN PUBLISERING
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering.

- implementering av kvalitetssikring innen publisering - 21/01486-3 Publikasjonsserier Nord universitet - implementering av kvalitetssikring innen publisering : Publikasjonsserier Nord universitet - implementering av kvalitetssikring innen publisering

Forskningsutvalgets vedtak
Etter innspill fra Handelshøgskolen behandlet Forskningsutvalget saken om kvalitetssikring av
Nord universitets publikasjonsserier i FU-møtene 16.06.21 (sak 11/21, arkivref. 21/01486-1)
og 02.09.2021 (sak 20/21, arkivref. 21/01486-2).
Vedtaket på møtet 02.09.21 var at det skal benyttes ei svært enkel sjekkliste for
kvalitetssikring av publikasjonsseriene FoU-rapport og arbeidsnotat før disse publiseres via
universitetets vitenarkiv, Nord Open Research Archive. Sjekklista innebærer at intern
kvalitetssikrer utpekt av dekan underskriver på følgende:
 Publikasjonen er vurdert etter gjeldende vitenskapelige standarder, nasjonale
forskningsetiske retningslinjer, samt retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved
Nord universitet
 Det foreligger ikke egeninteresser/ situasjoner som er egnet til å påvirke vurderingen av
innholdet i denne publikasjonen, for eksempel økonomiske interesser i publikasjonens
tema
Videre vedtok FU at publikasjonsseriene skal publiseres med en av følgende typer Creative
Commons (CC)-lisens, etter forfatterens valg: CC BY, CC BY-SA eller CC BY-ND.
Lisensmulighetene (type CC-lisens) er i samsvar med Plan S, og disse endres i samsvar med
eventuelle endringer i Plan S.
Oppfølging av vedtak
Universitetsbiblioteket har oppdatert skjemaet dekangodkjenning som medfølger når
prosjektansvarlig/forfatter ved et fakultet leverer FoU-rapport eller arbeidsnotat til UB for
publisering i vitenarkivet. Den svært enkle sjekklista samt valg av lisens er nå innarbeidet i
skjemaet (se vedlegg).
Etter innspill fra HHN er det er også inkludert kortfattet informasjon om hver lisens, for å
hjelpe forskerne å velge den lisensen som passer deres behov. Det er videre gjort enkelte
endringer i skjemaets for å bedre brukervennligheten.
For øvrig har UB med juridisk bistand fra Avdeling for forskning og utvikling gjort mindre
endringer i Avtale om tilgjengeliggjøring av materiale. UB har også oppdatert UBs nettside om
publikasjonsseriene, som i løpet av kort tid vil bli oversatt til engelsk.

Vedlegg:
Skriv her
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Dekangodkjenning
Tittel/title

Offentlig tilgjengelig

Publikasjonsnr.

ISBN

ISSN

Antall sider og bilag
Emneord

Keywords

Forfatter(e) / prosjektmedarbeider(e)/Author(s)

Prosjekt/project

Oppdragsgiver(e)/client(s)

Oppdragsgivers referanse/client reference

Alle FoU-rapporter/ arbeidsnotat skal utstyres med en Creative Commons (CC)-lisens, som
definerer betingelsene for gjenbruk. Lisensene krever at opphavspersonen navngis og at
endringer indikeres.
Kryss av for valgt lisens (obligatorisk)/select a licence (mandatory):
Navngivelse/ CC BY
Den mest åpne/standard open access-lisensen som tillater ubegrenset gjenbruk
Navngivelse-Del på samme vilkår/ CC BY-SA
Nye arbeid må ha samme lisens som det opprinnelige arbeidet
Navngivelse-Ingen bearbeidelse/ CC BY-ND
Ved bearbeiding av materialet, kan det nye materialet ikke bearbeides
Prosjektansvarlig (navn/sign.)
 Publikasjonen er vurdert etter gjeldende vitenskapelige standarder, nasjonale forskningsetiske
retningslinjer, samt retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet.
 Det foreligger ikke egeninteresser/ situasjoner som er egnet til å påvirke vurderingen av
innholdet i denne publikasjonen, f. eks. økonomiske interesser i publikasjonens tema.
Intern kvalitetssikrer utpekt av dekan (navn/sign.)

Dato

Dekan (navn/sign.)

Oppdatert 11/2021
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/05570-1
Berit Eliassen
Wiebke Kallweit
Møtedato
02.12.2021

BIBLIOMETRISKE ANALYSER AV VITENSKAPELIG PUBLISERING
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bibliometri er en kvantitativ metode som brukes til analyse av vitenskapelig publisering,
inklusive publiseringsmønstre, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og siteringer. Analysene
bygger på data fra nasjonale forskningsdokumentasjonssystemer som Cristin, og
internasjonale kommersielle siteringsdatabaser som Scopus, Web of Science og Dimensions.
Det er viktig å være klar over at bibliometriske indikatorer ikke kan erstatte fagfellevurdering,
og at bibliometri aldri må brukes alene, men må sees i sammenheng med andre faktorer som
ulik publiseringspraksis i de forskjellige fagmiljøene (tidsskriftartikler vs. bøker, språk på
publikasjoner m.m.), dekningsgrad av fagområder i databasene som ligger til grunn for
analyser, og forskjeller i forutsetninger for vitenskapelig publisering (varierende
forskningsaktivitet i ulike faser av prosjekt, karriereløp m.m., og individuelle faktorer).
Universitetsbiblioteket deltar i nasjonalt bibliometriforum som er et forum for erfarings- og
kompetanseutveksling og organ for brukermedvirkning for Nasjonal Infrastruktur for
Bibliometri (NIB) (forvaltes av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og
forskning, Unit1). NIB skal koble siteringstall (hentet fra Web of Science) mot data i Cristin, og
dataene i NIB sjekkes og vaskes sentralt, slik at institusjonene ikke må bruke tid på det. I tillegg
vil alle institusjonene bruke de samme dataene, og analysene blir dermed bedre
sammenlignbare på tvers av institusjonene. NIB er fortsatt under utvikling/ikke lansert, men
siteringsdata for de siste årene er allerede koblet mot Cristin-data, og kan hentes ut ved hjelp
av visnings- og analyseverktøyet DUCT (Data Ut fra Cristin via Tableau).
Universitetsbiblioteket sender ut en rapport om status for vitenskapelig publisering ved Nord
universitet tre ganger per år. Rapporten fokuserer på status for åpen tilgang (open access), og
viser bl.a. hvor mange av artiklene som er sikret varig lagring og åpen tilgang for alle fra
universitetets åpne institusjonsarkiv, Nord Open Research Archive. Denne
publiseringsoversikten – som ser nøyere på Nord universitet og de enkle fakultetene – skal
suppleres med en ny årlig rapport som presenterer ulike sider av forskninga ved Nord
universitet, også i sammenligning med andre institusjoner.
For å synliggjøre universitetets forsknings- og publiseringsaktivitet omfatter den nye
rapporten analyser av produktivitet (publiseringspoeng), nasjonalt og internasjonalt
samarbeid og åpen publisering, inklusive utviklinga siden 2017. Siteringsanalyser (for
publikasjoner fra 2017/2018) brukes for å finne høyt siterte publikasjoner. Resultatene for
Nord universitet sammenlignes med resultatene for de andre nye universitetene (OsloMet,
Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Sørøst-Norge).
I noen tilfeller kan det også være interessant å sammenligne samme fagmiljø ved de
forskjellige institusjonene. Imidlertid kan det være problematisk å sammenligne
fakultet/institutt ved forskjellige institusjoner, ettersom det fins store forskjeller i den interne
organisatoriske strukturen i UH-institusjonene. For å likevel kunne analysere
publiseringsmønstre innen de ulike fagområdene, brukes NPI-fagområde (basert på
publiseringskanal) for å klassifisere publikasjonene.

1

Fra 1. januar 2022 inngår deler av Unit i Sikt, som blir kunnskapssektorens ny tjenesteleverandør
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Det framstår som hensiktsmessig å utføre analysene etter fullført NVI-rapportering (frist: 31.
mars), dvs. når tallene for det foregående året er klare. Den nye rapporten utarbeides én gang
per år, og presenteres til Forskningsutvalget på møtet i april/mai. Deretter kan rapporten
(dersom ønskelig) tas med til strategisk ledergruppe, og utdrag kan inngå i statusrapport for
forskning som leveres til styret før/etter sommer.
Rapporten er fortsatt under utvikling, og utkastet (vedlagt saken) skal utvides med ytterligere
analyser, f.eks. antall siteringer for OA- vs. ikke OA-publikasjoner, antall publiserende
forfattere (og hvor mange år på rad disse har publisert) og samarbeidsland (dvs. med hvilke
land Nord universitet har flest sampublikasjoner). Universitetsbiblioteket tar gjerne imot
innspill om hvilke analyser som er relevante for ledelsen og fagmiljøene.
Vedlegg:
Utkast ny bibliometrirapport (under utvikling)
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Vitenskapelig publisering ved Nord universitet
Levert av Universitetsbiblioteket,
e-post openaccess@nord.no (mailto:openaccess@nord.no)
Utvikling 2017 - 2020
1 Publiseringspoeng og forfatterandeler
1.1 Publiseringspoeng totalt, og fordelt på nivå 1 og 2
1.2 Forfatterandeler
2 Produktivitet: Publiseringspoeng per UFF og førstestilling
2.1 Alle universitet
2.2 Nye universitet
2.3 Fakultetene ved Nord universitet
3 Internasjonalt samarbeid
3.1 Nye universitet
3.2 Fakultetene ved Nord universitet
4 Åpen publisering
4.1 Nye universitet
4.2 Fakultetene ved Nord universitet
5 Siteringer
5.1 Relativ siteringsindeks
5.2 Høyt siterte publikasjoner
6 Sammenligning av fagområder
6.1 Faglig profil
6.2 Publiseringsvirksomhet
6.3 Internasjonalt samarbeid
6.4 Åpen publisering
6.5 Siteringer

Foreliggende rapport skal synliggjøre forsknings- og publiseringsaktivitet ved Nord universitet ved hjelp av bibliometriske analyser. Analysene er
basert på data fra Cristin (https://www.cristin.no) for tidsrommet 2017 - 2020, som er hentet ut ved hjelp av visnings-og analyseverktøyet DUCT
(Data Ut fra Cristin via Tableau). DUCT inneholder ikke bare data fra Cristin, men disse er beriket med informasjon om status for åpen tilgang /
open access (høstet fra Unpaywall) og siteringstall fra Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) (https://www.unit.no/tjenester/nasjonalinfrastruktur-bibliometri-nib). Siteringstall i NIB er hentet fra Web of Science (WoS), og koblet mot data i Cristin. Informasjon om årsverk og
førstestillinger er hentet fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) (https://dbh.hkdir.no/tall-og-statistikk/statistikkmeny/publisering/statistikk-side/10.7).
Alle publikasjonene som er rapportert til NVI (Norsk vitenskapsindeks), og som dermed er en del av grunnlaget for Kunnskapsdepartementets
resultatbasert omfordeling (RBO) mellom institusjonene, inngår i analysene. Dette inkluderer både vitenskapelige tidsskriftartikler, vitenskapelige
monografier og kapitler i vitenskapelige antologier. Eneste unntak er status for åpen publisering, som for tida kun dokumenteres - og dermed
analyseres - for vitenskapelige tidsskriftartikler.

Definisjoner
Antall publikasjoner: Hele tall.
Forfatterandel: Andel en forfatter har i en publikasjon (fraksjonert telling). En publikasjon deles på antall forfattere, og (om relevant) antall
institusjonstilhørigheter per forfatter.
Førstestilling: Omfatter professorer, førsteamanuenser, høyskoledosenter, forskere, forskningssjefer og postdoktorer med førstekompetanse.
Nivå (1 eller 2): Kvalitetsnivå på publikasjoner basert på en rangering av publiseringskanaler etter vitenskapelig kvalitet og prestisje.
Publiseringspoeng: Publiseringspoeng er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering, og er basert på forfatterandeler,
publikasjonsform, publikasjonsnivå og internasjonalt medforfatterskap.
UFF-årsverk: Omfatter undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger, både faste og midlertidige stillinger (f.eks. stipendiater). Siden disse
stillingene har ulik omfang av forskningstid, samt at fordelingen varierer mellom fakultetene, er denne indikatoren omdiskutert.
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1 Publiseringspoeng og forfatterandeler
1.1 Publiseringspoeng totalt, og fordelt på nivå 1 og 2
1.1.1 Alle universitet
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1.1.2 Nye universitet

1.1.3 Fakultetene ved Nord universitet
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1.2 Forfatterandeler
1.2.1 Nye universitet

1.2.2 Fakultetene ved Nord
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2 Produktivitet: Publiseringspoeng per UFF og førstestilling
2.1 Alle universitet

2.2 Nye universitet
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2.3 Fakultetene ved Nord universitet

3 Internasjonalt samarbeid
Bibliometriske analyser av publiseringsvirksomheten er gjerne basert på ulike metoder, og det er omdiskutert hvilken metode som er mest rimelig
for å måle publiseringer og siteringer. Den tradisjonelt mest brukte metoden er “Heltallsmetoden”, hvor forfattere og/eller institusjoner får full
kreditt for en artikkel, uavhengig av antall medforfattere på denne artikkelen. Alternativt kan det brukes en fraksjonert metode, hvor krediteringen
skjer basert på andelen en forfatter/institusjon har i publikasjonen (“forfatterandel”). Mange vitenskapelige publikasjoner har flere forfattere, og
disse er ofte tilknyttet forskjellige institusjoner. Dette kan resultere i en betydelig forskjell på bibliometriske indikatorer basert på heltalls- og
fraksjonert metode.
Analysen av internasjonalt samarbeid er derfor utført to ganger: Først basert på antall publikasjoner (heltallsmetode), og så basert på
forfatterandeler (fraksjonert metode).
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3.1 Nye universitet
3.1.1 Basert på antall publikasjoner

3.1.2 Basert på forfatterandeler
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3.2 Fakultetene ved Nord universitet
3.2.1 Basert på antall publikasjoner

3.2.2 Basert på forfatterandeler
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4 Åpen publisering
Per i dag dokumenteres status for åpen publisering / open access (OA) bare for publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift; derfor presenteres OAstatus kun for vitenskapelige tidsskriftartikler, mens alle andre analysene som inngår i foreliggende rapport inkluderer alle vitenskapelige
publikasjonene som ble rapportert til NVI.
Informasjon om status for åpen tilgang er basert på data fra Unpaywall (https://unpaywall.org/). Det er viktig å merke seg at ikke alle
tidsskriftartikler er indeksert i Unpaywall, slik at analysene ikke inkluderer 100 % av publikasjonene. Artikler som ikke er indeksert i Unpaywall,
men som har status gull OA i Cristin (basert på Directory of Open Access Journals, DOAJ (https://www.doaj.org)), inngår også med status gull OA
i analysene. Ettersom Cristin ikke skiller mellom hybrid- og grønn OA, var det ikke mulig å supplere manglende Unpaywall-informasjon med OAstatus i Cristin for artikler som ikke er gull OA. Dette medfører en del usikkerhet for analysene.
Forklaring for status åpen publisering
Gull OA: Artikkelen er publisert i tidsskrift med åpen tilgang (ifølge Unpaywall/DOAJ).
Hybrid OA: Artikkelen er publisert i tidsskrift uten åpen tilgang / abonnementsbasert tidsskrift. Artikkelen er frikjøpt av forfatter, slik at den er åpent
tilgjengelig (ifølge Unpaywall).
Grønn OA: Artikkelen er publisert i tidsskrift uten åpen tilgang / abonnementsbasert tidsskrift, men en versjon av artikkelen (oftest akseptert
manuskriptversjon) er deponert i et åpent arkiv, og dermed åpent tilgjengelig (ifølge Unpaywall).
Merk: Tallene som presenteres her avviker fra publiseringsoversikten som sendes ut til prorektor for forskning og utvikling og prodekanene for
forskning ved Nord universitet tre ganger per år. Bakgrunn for dette er at det foreligger detaljerte tall mtp. status for åpen publisering for Nord
universitet; lignende data er ikke tilgjengelige for de andre universitetene.

4.1 Nye universitet
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4.2 Fakultetene ved Nord universitet

5 Siteringer
Siteringsanalysene er basert på data fra Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB), som er koblet mot Cristin-data og som ble hentet ut fra DUCT.
Fordelen med å bruke NIB-data er at disse allerede er sjekka (f.eks. om korrekt institusjonstilhørighet er oppgitt) og koblet til Cristin-postene;
dette sparer mye manuelt arbeid, og resultatene blir bedre sammenlignbare med analyser gjort ved andre institusjoner. Mens siteringsdata i Web
of Science (WoS) oppdateres regelmessig, oppdateres siteringsdata i DUCT bare noen få ganger per år. Dermed er sistnevnte ikke så oppdatert
som selve WoS, men siden dette gjelder alle publikasjonene, ansees effekten på analysene som akseptabel.
Siteringsanalyser byr på en del utfordringer og bør alltid sees i sammenheng med analysemetoden, fagområde og databasen som ble brukt i
analysene. Databaser som Web of Science, Scopus eller Dimensions indekserer bare et utvalg av publikasjonskanaler; dermed fins siteringsdata
kun for publikasjoner i disse kanalene. Dekningen for de forskjellige fagområdene varierer sterkt, både innenfor én database og mellom
databasene. For noen fagområde (særlig humaniora) er dekningen spesielt dårlig; det bør derfor vurderes nøye om siteringsanalyser leverer
meningsfulle resultater. I tillegg fins det mange publikasjoner som siteres aldri eller sjeldent, mens noen få publikasjoner siteres veldig ofte. Særlig
for fagområde med dårling dekning kan én ofte siterte publikasjon ha store effekter på resultatene av siteringsanalyser.
Pålitelige siteringsdata foreligger ikke før to år etter publiseringsåret. Dette skyldes bl.a. en siteringsfordel for publikasjoner som er publisert tidlig
på året, og som derfor også siteres tidligere enn publikasjoner publisert mot slutten av samme år. Som følge av dette er det valgt å analysere
siteringsdata for 2017/2018 i denne rapporten.

5.1 Relativ siteringsindeks
Relativ siteringsindeks (RSI) er en normalisert siteringsindikator som er basert på antall siteringer for en publikasjon av en gitt kategori (f.eks.
forskningsartikkel, oversiktsartikkel, bokkapittel) innen et gitt fagfelt per år. Dersom RSI > 1 siteres publikasjonen oftere enn verdensgjennomsnitt.
RSI kan være påvirket av noen få publikasjoner med mange siteringer; særlig for humaniora (og noen fagfelt innenfor samfunnsvitenskap) bør
resultatene derfor vurderes med stor forsiktighet.
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5.1.1 Nye universitet
5.1.1.1 Basert på antall publikasjoner

5.1.2 Fakultetene ved Nord
5.1.2.1 Basert på antall publikasjoner
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5.2 Høyt siterte publikasjoner
Den bibliometriske indikatoren persentil oppgir hvor stor andel publikasjoner fra en institusjon er blant de mest siterte publikasjonene innen
samme fagområde og publiseringstidsrom. Publikasjoner med 0 siteringer har persentil = 100 %; jo lavere persentil, dess oftere siteres en
publikasjon. Oftest kalkuleres andel publikasjoner blant de topp 10 % (persentil = 10 %) eller topp 1 % (persentil = 1 %) mest siterte
publikasjonene.

5.2.1 Nye universitet
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5.2.2 Fakultetene ved Nord

6 Sammenligning av fagområder
Det kan være problematisk å sammenligne publisering mellom fakultet/institutt innenfor samme fagområde. Det fins store forskjeller i den
organisatoriske strukturen av UH-institusjonene, og ofte har en organisatorisk enhet ikke noen tilsvarende enhet ved en annen institusjon. I tillegg
kan publikasjoner ikke alltid knyttes til én fagkategori, og faglig tilordning tilsvarer ikke alltid organisatorisk tilhørighet.
I foreliggende analysen ble det valgt å basere faginndelingen på publiseringskanal. I den norske publiseringsindikatoren (NPI) klassifiseres
publikasjoner basert på publiseringskanal/tidsskrift - hvert tidsskrift er tilknyttet ett NPI fagområde. En oversikt over NPIs fagområde fins her
(https://npi.nsd.no/fagfeltoversikt).
Informasjon om NPI-fagområde kan hentes ut fra Cristin; for noen få publikasjoner var ikke NPI-fagområde oppgitt, og fagområde ble tilføyd
manuelt enten basert på publiseringskanal (NPI-fagfelt som oppgitt i NSDs kanalregister (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside)) eller
på institutt (når tittel på publikasjonen og publiseringskanal var ukjent). Siden dette gjelder veldig få publikasjoner, er innvirkningene på analysene
minimale.
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6.1 Faglig profil
6.1.1 Nye universitet
6.1.1.1 Basert på antall publikasjoner

6.1.1.2 Basert på forfatterandeler
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6.1.2 Fakultetene ved Nord universitet
6.1.2.1 Basert på antall publikasjoner

6.1.2.2 Basert på forfatterandeler
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6.2 Publiseringsvirksomhet
6.2.1 Antall publikasjoner
6.2.1.1 Realfag og teknologi

6.2.1.2 Medisin og helsefag
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6.2.1.3 Samfunnsvitenskap

6.2.1.4 Humaniora
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6.2.2 Publiseringspoeng
6.2.2.1 Realfag og teknologi

6.2.2.2 Medisin og helsefag
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6.2.2.3 Samfunnsvitenskap

6.2.2.4 Humaniora
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6.2.3 Forfatterandeler
6.2.3.1 Realfag og teknologi

6.2.3.2 Medisin og helsefag

18/21 Bibliometriske analyser av vitenskapelig publisering - 21/05570-1 Bibliometriske analyser av vitenskapelig publisering : Utkast ny bibliometrirapport (under utvikling)

6.2.3.3 Samfunnsvitenskap

6.2.3.4 Humaniora
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6.3 Internasjonalt samarbeid
Les mer om samarbeidsanalysene i avsnitt 3.

6.3.1 Realfag og teknologi

6.3.2 Medisin og helsefag

18/21 Bibliometriske analyser av vitenskapelig publisering - 21/05570-1 Bibliometriske analyser av vitenskapelig publisering : Utkast ny bibliometrirapport (under utvikling)

6.3.3 Samfunnsvitenskap

6.3.4 Humaniora
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6.4 Åpen publisering
Les mer om status for åpen publisering i avsnitt 4.

6.4.1 Realfag og teknologi

6.4.2 Medisin og helsefag
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6.4.3 Samfunnsvitenskap

6.4.4 Humaniora
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6.5 Siteringer
Les mer om siteringer i avsnitt 5.

6.5.1 Relativ siteringsindeks
Les mer om RSI i avsnitt 5.1.

6.5.1.1 Realfag og teknologi

6.5.1.2 Medisin og helsefag
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6.5.1.3 Samfunnsvitenskap

6.5.1.4 Humaniora
NB: RSI kan være påvirket av noen få publikasjoner med mange siteringer; særlig for humaniora bør resultatene derfor vurderes med stor
forsiktighet.
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6.5.2 Høyt siterte publikasjoner
Les mer om persentil i avsnitt 5.2.

6.5.2.1 Realfag og teknologi

6.5.2.2 Medisin og helsefag
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6.5.2.3 Samfunnsvitenskap

6.5.2.4 Humaniora
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
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Ketil Eiane
Tina Bringslimark
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INNMELDTE SAKER
Forslag til vedtak:
Innmeldte saker tas opp til diskusjon i Forskningsutvalget med eventuelle forslag til videre
prosess.
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Saksframstilling
Følgende saker er meldt inn til møtet i Forskningsutvalget 02.12.2021:
1) Erfaringsutveksling mellom fakultene i forhold til gjennomstrømning ph.d. Innmeldt av
Lars.
2) Ønsker å ta opp i FU doktorgradsstipendiaters deltagelse i utvalg. Doktorgradsstipendiater som har 3-år stipend får ikke godtgjørelse dvs. timer for arbeid i utvalg som
f.eks. doktorgradsutvalget (DU). Gjelder derimot ikke dem som har 4-år stipend. De får
timer som en del av arbeidsplikten (25%). Det er en forskrift for dette forholdet, som
forvaltes av ansettelsesutvalget. Man skulle tro at det vil være naturlig at alle
stipendiatene mottar timer for arbeid i DU (og andre utvalg). Vi vil gjerne diskutere
saken, og høre hva som er vanlig i de andre doktorgradsprogrammene ved Nord.
Innmeldt av Lars og Kari.
3) Plagiering. Vi har i mange ph.d. kurs lagt til rette for at emneinnleveringer/kurs skal være
relevante for selve avhandlingsarbeidet, enten i en egen artikkel eller til kappa (det
gjøres også i kurs ved andre universitet). Nå leveres mye i Inspera og innleveringer
kan scannes og kandidater tas for plagiering dersom de bruker mye av egen oppgave inn
i kappen eller en artikkel. Er det/burde det vært noe retningslinjer for dette? Det er vel
ulike tradisjoner i ulike fag også, men vi kunne avklart/diskutert dette i et FUmøte? (Evt tas noe av oppgaven ut av plagieringskontrollen når våre oppgaver legges inn
der?). Innmeldt av Lars og Kari.

