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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.04.21
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:

22.04.2021 kl. 09:00-12.00
Teams
21/00113

Tilstede:

Ketil Eiane, utvalgsleder, rektorat
Cecilie Høj Anvik, medlem, FSV
Terje Mathisen, medlem, HHN
Kiron Viswanath, medlem, FBA
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Irina Nikolayevna Isaeva, ph.d.-representant (for Iselin K.M. Steira)
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
Britt Normann, observatør, Forskningsetisk utvalg

Andre:

Berit Eliassen, UBib, sak 8/21 og o-sak 8/21
Wiebke Kallweit, UBib, sak 8/21 og o-sak 8/21
Johanne Hansen Kobberstad, UBib, sak 8/21 og o-sak 8/21
Sissel Jensen, AFU, sak 8/21
Morten Skjelbred, AFU, sak 8/21
Edesio Miranda-Barbosa, AFU, sak 8/21
Christine Aasen, AFU, sak 7/21 og 8/21
Vilija Duleviciute, AFU, sak 8/21
Tadeu Nogueira, AFU, sak 8/21
Kari Alterskjær, AFU, sak 8/21
Tarjei Antonsen, AFU, sak 8/21
Siri Beate Arntzen, AFU, sak 8/21
Irene Andreassen, AFU, sak 8/21

Gjester:

Bjørn Heistad, FLU, presentasjon forskningsstøtte FLU
Hanne Silje Haugen, presentasjon forskningsstøtte FLU
Runi Hagen, presentasjon forskningsstøtte FLU

Protokollfører:

Tina Bringslimark
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Innkalling ble godkjent.
SAKSKART

Side

Vedtakssaker
6/21

21/00113-7

Godkjenning av protokoll fra møte 11.02.21

2

7/21

20/02671-4

Supplering av medlemmer til Forskningsetisk utvalg 20202023

3

8/21

21/01330-1

Første gjennomgang av Handlingsplan for Forskning og
Utvikling

3

Åpen tilgang til forskningsresultater fra Nord i 2020 og bruk
av OA-fondet

4

Orienteringssaker
8/21

21/01245-1

Følgende meldte saker under eventuelt:
Terje Mathisen
Kvalitetssikring i publikasjonsserier
Mangler felles retningslinjer for kvalitetssikring i publikasjonsserier.
Oppfølging: Berit Eliassen legger frem forslag til retningslinjer i FU-møtet 17. juni.
Gjest:
Hanne Silje Hauge la frem presentasjon rundt forskningsadministrative arbeidsmetoder ved
FLU, samt forslag til arbeidsfordeling lokalt-sentralt. FSV blir invitert til neste FU-møte.

6/21 Godkjenning av protokoll fra møte 11.02.21
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
22.04.2021

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen.

2

Saknr
6/21
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7/21 Supplering av medlemmer til Forskningsetisk utvalg 2020-2023
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
22.04.2021

Saknr
7/21

Vedtak
Forskningsutvalget utnevner Kathrine Moen som medlem fra FLU og Christian Lo som
varamedlem fra FSV til å sitte i Forskningsetisk utvalg i inneværende periode fram til 2023.

8/21 Første gjennomgang av Handlingsplan for Forskning og Utvikling
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
22.04.2021

Saknr
8/21

Vedtak:
Forskningsutvalget vedtar at første gjennomgang av Handlingsplan for Forskning og Utvikling
2021-2024 sendes ut på innspillsrunde til fakultetene etter de endringene som fremkom i
møtet. Frist for innspill er 1. juni.

Møtebehandling
Handlingsplan ble gjennomgått og medlemmene i FU fikk deretter anledning til å komme
med kommentarer. Kommentarene vil så langt det lar seg gjøre integreres i handlingsplanen
før den sendes ut på innspillsrunde til fakultetene.
Kiron:
1) Veldig positivt til TechLab
2) I forhold til ph.d.:
• Sikre kvalitet på veiledere.
• Eget forskningsforum for veiledere.
• Bør ha tilbud om psykososialt støtteapparat til ph.d.-er.
Lars:
1) Bør være tilgjengelige midler til å støtte tverrfakultære konferanser.
2) Satsing på samisk forskningssenter og samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning bør
komme tydeligere frem i HP.
3) Prosess rundt opprettelse av femte doktorgrad bør spesifiserer.
4) Arbeidsfordeling mellom fakultetene og AFU bør komme klarere frem.
Kari:
1) Ambisiøs plan. Savner prioritering. Dersom utførelse av tiltak også innebærer
merarbeid for fakultetene, bør dette følges opp med mer ressurser.
2) Mye fokus på EU, men må ta i betrakting at ikke alle forskere søker EU-midler.
3) Kompetansebygging:
• Utvikle Datahåndteringsplan.
• Felles metodekurs. Spesielt med tanke på masterstudenter med 90 studiepoeng kan
få kompetanse til å ta en ph.d.
4) Internasjonalisering: Få nok ressurser slik at alle stipendiater kan ha utenlandsopphold.
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Cecilie:
1) Ambisiøs, omfattende og vel detaljert plan. Hvilke ressurser skal allokeres til dette? Uklart
om HP er overordnet eller for AFU.
2) Bør problematisere lokale og sentrale oppgaver.
3) For lite om bærekraft og kunstnerisk utviklingsarbeid – hvordan styrke dette området.
4) Ift innovasjon og entreprenørskap – produksjon av velferd og helsetjenester, samt
utvikling av praksis.
5) Mer systematisk sambruk av forskernes FoU-tid. Insentivmidler til tverrfaglig samarbeid.
6) Bygge opp forskningskompetanse ikke bare på EU.
Terje:
1) Lite inspirerende innledning. Vi er et universitet, ikke et forskningsinstitutt. Mer
tilknytning mellom forskning og undervisning.
2) Er tiltakene konkrete nok? Hva ligger i tilrettelegge og øke?
3) HP skal ikke bare være for AFU, må nevne forskingsgruppene oftere.
4) Tematiske satsinger:
• Står mye om søknader, men mangler noe om publisering.
• Nevnes iverksetting av fire tiltak – hva ligger i dette?
5) Kompetansebygging:
• I Strategi 2030 nevnes systematisk og målrettet rekruttering – burde vært med under
punkt 3 i HP.
• Styrke FoU-støtte lokalt. Forskerne ønsker støtte mer nært der de er.
• Felles metodekurs i kvantitativ metode, evt. sommerkurs.
6) BOA:
• Nevner ikke kvalitet i forskning, bare i søknadsskriving.
7) Doktorgradene:
• Bør ha annen overskrift som doktorgradsprogrammene eller forskerutdanning.
• Mer konkret hva som skal til for å øke gjennomstrømming.
• Positivt med interesseorganisasjon for ph.d.-kandidater.
8) Åpen forskning:
• Paradoks at åpen forskning ikke er med i Strategi 2030.
9) Sentrenes rolle, spesielt ift omgivelsene, er ikke nevnt i HP.
10) Rollene sentralt – lokalt er uavklart.
Britt:
1) Positivt med fokus på forskningsetikk og øke veilederkompetanse.
2) Helse og velferd mangler i planen.

Saknr

Arkivsak

Tittel

8/21

21/01245-1

Åpen tilgang til forskningsresultater fra Nord i 2020 og
bruk av OA-fondet

4

serier Nord universitet - kvalitetssikring av innhold innen publisering - 21/01486-1 Publikasjonsserier Nord universitet - kvalitetssikring av innhold innen publisering : Publikasjonsserier Nord universitet - kvalitetssikring av innhold innen publisering

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/01486-1
Klikk her for å skrive inn tekst.
Berit Eliassen

Saksgang

Møtedato
17.06.2021

PUBLIKASJONSSERIER NORD UNIVERSITET - KVALITETSSIKRING AV INNHOLD
INNEN PUBLISERING
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar…
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Sammendrag
Det er reist spørsmål om det bør etableres felles rutine for kvalitetssikring av det faglige
innholdet i publikasjonsseriene FoU-rapport og Arbeidsnotat, i forkant av at dekan
godkjenner for publisering. Handelshøgskolen har informert om hvordan fakultetet jobber
med kvalitetssikring innen godkjenning av dekan.
Saksinnholdet berører primært faglige prosesser ved fakultetene og et eventuelt felles
behov fakultetene har for harmonisering i form av å etablere felles rutine for kvalitetssikring.
Saken legges frem med åpent forslag til vedtak.

Saksframstilling
Bakgrunn
I møte i Forskningsutvalget 22.04.21 ble det under Eventuelt meldt sak som vedgår
publikasjonsseriene ved Nord universitet. Prodekan ved HHN Terje Mathisen stilte spørsmål
om det bør etableres felles rutine på tvers av fakultetene for kvalitetssikring av innhold
innen dekan godkjenner publisering i vitenarkivet. Det ble vist til møte i FU-HHN hvor
utvalget har fattet vedtak i diskusjonssak 30/21:
På grunnlag av diskusjonen fremmer FU-HHN forslag om at prosjektledere for
forskningsarbeider som danner grunnlag for publiseringer i rapportserier ved Nord skal
oppnevne en person i rollen som kvalitetssikrer. Den oppnevnte kvalitetssikreren må ha
tilstrekkelig kompetanse innenfor fagområdet og skal gi anbefaling til dekan om rapporten
bør publiseres som bidrag fra HNN til Nords rapportserie.

I forbindelse med fusjonen i 2016 ble ph.d-avhandlinger definert som del av universitetets
publikasjonsserier, ref. beskrivelse i avsnitt under. Ph.d.-avhandlinger har etablerte rutiner
for kvalitetssikring av innhold innen publisering, og utelates her. Omtale av ph.d. finnes på
forskningsadministrasjonens nettsider. Denne saken omfatter seriene FoU-rapport og
Arbeidsnotat. Fremgangsmåte for publisering finnes på universitetsbibliotekets nettsider.
Historikk/bakgrunn for publikasjonsseriene ved Nord universitet
På fusjonstidspunktet hadde de tre institusjonene til sammen 12 aktive publikasjonsserier.
En arbeidsgruppe nedsatt ved bibliotekene ba Forskningsutvalget ta stilling til hvilke serier
som skulle videreføres og hvor ansvaret for disse skulle ligge (sak 14/16, møte 19.10.16,
arkivref 16/02679-1). Forskningsutvalget besluttet å slå sammen og legge ned flere serier. I
O-sak til Forskningsutvalget desember 2016 (arkivref. 19/02679-2) omtales status sammen
med gjengivelse av vedtaket utvalget fattet i møte 19.10.16.:
«Forskningsutvalget vedtok i møte 19.10 2016 å slå sammen flere tidligere serier og legge ned
enkelte serier. Presisering av vedtaket i dette møtet og status for arbeidet presenteres i saken.
Status for publikasjonsserier per 5. desember 2016 ved Nord universitet
1. Forskningsadministrasjonen har tidligere ikke befattet seg med publikasjonsserier, og har ikke
tatt initiativ til å avslutte de fem seriene (fire ph.d. og en dr.philos). Det er behov for å planlegge
opprettelse av ny, felles serie og hvordan den skal organiseres mellom fakultetene med
doktorgradsprogram, biblioteket og forskningsadministrasjonen. Dette for å sikre at planlagte
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2.
3.
4.
5.

disputaser ikke forsinkes på grunn av endring av serier. Ny felles serie vil ikke være klar til
1.1.2017.
Universitetsbiblioteket (UB) har avsluttet serien Utredninger, og opprettet ny serie kalt FoUrapport er. Endring av navn krever ny serie.
UB har startet ny serie med navn «Arbeidsnotat» er startet, og øvrige serier er avsluttet.
UB har utarbeidet en standardisert referanseside bundet sammen med tittelbladet, som signeres
av dekan.
UB skal utarbeide en standardavtale mellom UB og forfatter.

Følgende ble vedtatt av FU 19.10.2016:
1. Ph.d.-seriene (4-7 over) og Dr. philos. (8) fortsetter som før og administreres av fakultetene.
Vedtak: Ph.d.- og dr. philos- seriene slås sammen til én serie, doktorgradsavhandlinger, fra og
med 01.01.2017 og administreres av forskningsadministrasjonen. Nummereringen starter på det
totale antall publikasjoner i de fem forutgående ph.d.- og dr. philos-seriene pr. 31.12.2016.
2. Ny felles serie FoU-rapport er startet. Serien har til nå blitt kalt Utredninger og er mye benyttet i
Trøndelag. Serien skal heretter kalles FoU-rapport.
3. Rapport, arbeidsnotat og kompendier slås sammen til Arbeidsnotat. Det innebærer at tidl.
Working paper (HHB), UiN-notat, UiN-rapport, Arbeidsnotat, Kompendier og Rapport (1-3, 9-11)
går ut og erstattes av èn serie. Det har vært publisert relativt lite i disse seriene de siste årene, og
det er ofte uklart hva som er forskjell på kategoriene i praksis. Betegnelsen «Kompendier» skaper
også forvirring (blandes sammen med artikkelkompendier). Det synes fremdeles å være behov for
en slik serie som først og fremst er forbeholdt foreløpig rapportering eller arbeider der det ikke
anses nødvendig å legge strenge kvalitetsmål til grunn for publiseringen.
4. FoU-rapport og Arbeidsnotat skal ha en formell godkjenning av dekan etter modell av tidligere
UiN, som hadde en standardisert referanseside bundet sammen med tittelbladet, signert av
dekan.
5. Det inngås avtale mellom UB og forfatter, der det framgår at forfatter er opphaver til
dokumentet. Opphaver har et selvstendig ansvar for i forkant å avklare hvorvidt materialet kan
gjøres åpent tilgjengelig i institusjonens vitenarkiv.
6. Seriene FoU-rapport og Arbeidsnotat publiseres utelukkende elektronisk, i vitenarkivet.»

Drøfting
Det er reist spørsmål om behov for å etablere felles rutine for faglig kvalitetssikring (peer
review) av innhold i publikasjonsseriene FoU-rapport og Arbeidsnotat, i forkant av at dekan
godkjenner for publisering i vitenarkivet.
Saksforholdet berører faglig ansattes arbeidssituasjon, da de ut fra sin kompetanse og status
som vitenskapelig ansatte forutsettes å bidra i kvalitetssikring av innhold i seriene FoUrapport og Arbeidsnotat. Fakultetene og fagmiljøene er ulike, med forskjellige faglige
tradisjoner og publiseringspraksis. Intern organisering av den faglige virksomheten ved
fakultetene er noe ulik.
Å etablere en felles rutine tilsier at arbeid med kvalitetssikring av faglig innhold organiseres
likt/noenlunde likt ved fakultetene. Forskningsutvalget tilrås å vurdere i hvilken grad en
felles rutine på tvers av fakultetene har betydning og/eller er en forutsetning for arbeidet
med kvalitetssikring, eller om faglig kvalitetssikring i forkant av underskrift fra dekan kan
ivaretas tilfredsstillende via arbeidsprosesser det enkelte fakultet finner hensiktsmessig.
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Vurdering
Innholdet i saken berører primært faglige prosesser ved fakultetene og arbeidssituasjonen
for vitenskapelig ansatte. Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/02350-19
Ketil Eiane
Kari Haugset Alterskjær
Møtedato
17.06.2021

INNSPILL PÅ “RETNINGSLINJER FOR UTFORMING OG OPPFØLGING AV
DATAHÅNDTERINGSPLANER VED NORD UNIVERSITET»
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeidet
med ferdigstillelsen av «Retningslinjer for utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner
ved Nord universitet»
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Saksframstilling
Forskningsutvalget vedtok 11.02.2021 å stille seg bak at det utvikles «Retningslinjer for
utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord universitet» (Arkivsak-dok.
17/02350-16). For å få best mulig forankring av disse retningslinjene ved Nord universitet,
ble et utkast til retningslinjene oversendt fakultetene 25.05.2021 for en innspillsrunde.
Muntlige innspill behandles i Forskningsutvalget 16.06.2021 og eventuelle skriftlige innspill
oversendes Avdeling for forskning og utvikling innen 28.06.2021.

Vedlegg:
Utkast til «Retningslinjer for utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord
universitet»
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Retningslinjer for utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord
universitet
1.

Formål

Formålet med retningslinjene er å sikre at det foreligger datahåndteringsplaner (heretter DHP) der
dette er hensiktsmessig, å sikre at planene inneholder ønsket informasjon, samt å klargjøre
ansvarsforholdelingen ved Nord universitet knyttet til utforming, oppfølging og/eller registrering av
planene.
Disse retningslinjene er knyttet til Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet
(rektorvedtak 08.05.2019, arkivref. 17/02350-12), som skal sikre god håndtering og deling av
forskningsdata. Videre følger de opp Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av
forskningsdata hvor Regjeringen blant annet forventer at forskningsinstitusjonene utvikler gode
prosedyrer og retningslinjer knyttet til datahåndteringsplaner (punkt 1.5).

2.

Bakgrunn

En datahåndteringsplan (på engelsk: «data management plan», DMP) beskriver hvordan man skal
forvalte forskningsdata i et forskningsprosjekt. Den er først og fremst et verktøy for forskeren selv for
å legge til rette for god håndtering og økt kvalitet på data i alle faser av prosjektet. Planen skal bidra til
at forskeren bevisstgjøres regler og forventninger som databruken faller inn under, og at disse
etterleves. Videre skal den bidra til å synliggjøre kostnader knyttet til datahåndtering, og være en hjelp
i planleggingen av hvordan disse skal dekkes. Planen kan gi innsyn til interne og eksterne aktører som
har ansvar for å følge opp krav eller føringer for datahåndteringen og kan bidra til at forskerne står
bedre rustet til å møte eventuelle krav om datainnsyn fra utgivere eller andre i forbindelse med
publisering av forskningsresultater.
Forskningsdata produsert ved Nord universitet skal som hovedregel gjøres åpent tilgjengelig for videre
bruk for alle relevante brukere (Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet,
§ 5.4. For unntak se § 5.4.1). Som ledd i åpen deling av forskningsdata støtter Nord universitet de
internasjonale FAIR-prinsippene, som er et sett av retningslinjer for å tilrettelegge for videre bruk av
forskningsdata. Dette innebærer at dataene skal være av en kvalitet som gjør dem digitalt tilgjengelige,
gjenfinnbare og gjenbrukbare. I tillegg skal både data og metadata kunne håndteres maskinelt og man
skal bruke konsistente vokabular i datasettene. DHP-er er et hjelpemiddel som gjennom god
datahåndtering legger til rette for at forskningsdataene ligger så tett opptil FAIR-prinsippene som mulig.
Dette forenkler arkivering og deling av forskningsdata ved prosjektslutt.

3.

Definisjoner og avgrensninger

Prinsippene i disse retningslinjene gjelder for all forskning utført av Nord universitets ansatte, samt i
andre tilfeller dersom forskningen helt eller delvis er finansiert av Nord universitet og dette er avtalt.
Med forskningsdata menes alle registreringer, nedtegnelser og rapporteringer i form av tall, tekster,
bilder og lyd som genereres eller oppstår underveis i forskning og som anses for å være vitenskapelige
interessante og/eller som har vitenskapelig potensiale.
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Med forskningsprosjekt menes et forskningsarbeid som utføres med vitenskapelig metodikk og med
siktemål å frambringe ny kunnskap på et fagområde. Et forskningsprosjekt har ofte en avgrenset tidsog ressursramme, har en prosjektleder og et sett avgrensede deltakere. Forskningsprosjekter kan
bestå av flere underprosjekter og ha ulike finansieringskilder.

4.

Ansvar og oppgavefordeling

4.1. Nord universitet skal tilby veiledning og støtte til utvikling av DHP-er og rutiner for registrering
av slike planer
4.1.1. Avdeling for forskning og utvikling har i samarbeid med Universtietsbiblioteket ansvar
for å
- sikre oppdaterte anbefalinger til innhold i DHP-er og til valg av maler og verktøy i
tråd med interne behov og eksterne krav.
- tilby støtte og opplæring knyttet til DHP til administrativt personell på fakultetene.
- avklare med det enkelte fakultet hvor ansvaret for å gi faglig ansatte kurs og støtte
til utforming av DHP-er ligger, samt å tilby denne støtten der det er nødvendig.
4.1.2. Avdeling for forskning og utvikling, Universtietsbiblioteket og IT har et samlet ansvar
for å utvikle og drifte en register- og arkivløsning for DHP-er.
4.1.3. Fakultetene har ansvar for forankring og oppfølging av retningslinjene på fakultetsnivå.
Videre har de ansvar for registrering og arkivering av DHP-er og innpasse dette i rutiner
for sine forskningsprosjekter. Fakultetene kan sette egne frister og rammer der dette
vurderes som hensiktsmessig, når disse ikke avviker fra hovedprinsippene.
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4.1.4. Det er bestemt i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet
(§ 6.2) at «Prosjektet skal ha en datahåndteringsplan». Oppfølging og registrering av
ph.d.-kandidaters DHP-er er en del av den saksgang og de rutiner som gjelder for ph.d.programmene ved fakultetene.
4.2. Forskeren (prosjektleder)
4.2.1 Prosjektleder er ansvarlig for at det utarbeides en DHP i henhold til retningslinjene.
Tilsvarende gjelder for ansatte som utfører forskning som ikke er en del av et prosjekt,
men hvor en DHP vurderes hensiktsmessig.

5.

Retningslinjer for når en DHP skal foreligge
5.1. Det skal utarbeides en DHP for forskningsprosjekter utført av Nord universitets ansatte. Dette
gjelder også for prosjekter som ikke ledes fra Nord universitet, men hvor Nord har eierskap
til forskningsdata for eksempel avklart gjennom en samarbeidsavtale. Det anbefales videre at
det utarbeides en DHP for forskningsprosjekter utført av Nord universitets ansatte hvor Nord
ikke har eierskap til data.
5.2. Om det foreligger eksterne krav til DHP fra forskningsfinansiører ut over hva som fremgår i
gjeldende retningslinjer for Nord universitet, skal eksterne krav følges. Norges forskningsråd
stiller krav til DHP ved kontraktsinngåelse. European Research Council krever at DHP-er
foreligger for prosjekter finansiert under Horizon Europe.
5.3. I tråd med Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet, § 6.2, skal
alle ph.d.-prosjekter utarbeide en DHP. Dette gjelder også ph.d.-kandidater som ikke er ansatt
ved Nord universitet.
5.4. For forskning som ikke er en del av et prosjekt, skal den ansatte som utfører forskningen
avgjøre hvorvidt en DHP er hensiktsmessig.
5.5. Unntak fra krav om DHP: Beslutninger om at et forskningsprosjekt er av en slik art at egen
DHP ikke er nødvendig eller hensiktsmessig, tas av prosjektleder. På et generelt eller faglig
grunnlag er det vanskelig å avgrense enkelte forskningsprosjekter til å være unntatt kravet
om DHP. Pilotprosjekter, forprosjekter eller delprosjekter som er underlagt et større prosjekt,
kan være eksempler på prosjekter hvor egen DHP ikke er hensiktsmessig.

6. Retningslinjer for utforming og innhold i DHP
6.1. En DHP skal beskrive hvordan forskningsdata skal håndteres i alle faser av
forskningsprosjektet, inkludert datainnsamling, analyse og arkivering etter endt prosjekt.
Håndteringen av forskningsdata må til enhver tid følge Retningslinjer for forvaltning av
forskningsdata ved Nord universitet.
6.2. En DHP skal beskrive hvordan forskningsdata som er vurdert til å ha verdi på lang sikt, skal
forvaltes, inkludert eventuell deling av denne. Forskeren må ha et bevisst forhold til hvordan
forskningsdata som er vurdert til ikke å ha langsiktig verdi skal forvaltes og eventuelt
destrueres.
6.3. DHP-er utformes i tråd med anbefalingene til innhold og til valg av maler og verktøy som til
enhver tid gis av Nord universitet.

1 Innspill på “Retningslinjer for utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord universitet» - 17/02350-19 Innspill på “Retningslinjer for utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord universitet» : Utkast_retningslinjerDMP

6.4. Om det foreligger eksterne krav til utforming og innhold i DHP-er fra forskningsfinansiører ut
over hva som fremgår i gjeldende retningslinjer for Nord universitet, skal eksterne krav følges.
6.5. Ved utforming av DHP-er for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger eller
omfattes av helseforskningsloven, og som er meldepliktige til NSD og/eller REK, vil
informasjonen som er meldt inn danne et grunnlag for innholdet i DHP-ene.
6.6. En DHP skal utarbeides i en tidlig fase av prosjektet og senest innen seks måneder etter
oppstart. Planen skal revideres ved behov i løpet av prosjektperioden.

7.

Registrering og arkivering av DHP-er
7.1 Fakultetene har ansvar for registrering og arkivering av DHP-er.

8.

Oppdateringer
Retningslinjene vil bli evaluert og oppdatert ved behov for å sikre at de til enhver tid er
oppdatert basert på erfaringer, nye teknologiske løsninger og at de er i samsvar med endringer
i nasjonale og internasjonale standarder og føringer.

9.
Tilknytninger til andre retningslinjer ved Nord universitet
Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet
Forskningsetiske retningslinjer for Nord universitet
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet
Retningslinjer for klassifisering av informasjon ved Nord universitet
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KVALITETSFORUM FOR FORSKNINGSFINANSIERING MANDAT OG
ORGANISERING
Forslag til vedtak:
Forslag til organisering og mandat til forum for forskningsfinansiering vedtas av
Forskningsutvalget.
Prodekan forskning utnevner to kandidater, en faglig og en administrativ fra hvert fakultet
som faste medlemmer av forumet.
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Sammendrag
De siste årene har det vært en markant økning i aktivitet knyttet til ekstern finansiering av
forskningsprosjekter, samtidig som også kravene og konkurransen om å søke forskningsmidler
er blitt skjerpet. Dette har ført til økt arbeidsmengde både sentralt i avdeling forskning og
utvikling (AFU) men også ute på fakultetene. Blant annet er kvalitetssikring og etablering av
rutiner, malverk og tilsvarende arbeid nødvendig på mange områder innen
eksternfinansiering. Her trengs kompetanse fra mange ulike avdelinger ved Nord, inklusive fra
fakultet for å sikre implementering.
På tre av fakultetene (FSV, HHN og FSH) er det ansatt en dedikert forskningsrådgiver som blant
annet jobber med saker knyttet til eksternfinansierte prosjekter. Dette styrker kapasiteten ved
fakultetene og gjør det også nødvendig med kontinuerlige avklaringer på grenseganger
mellom AFU og fakultet. AFU bistår fortsatt alle fakultet, spesielt i spørsmål knyttet til EUfinansiering og spesialområder innen forskningsfinansiering, men gir også noe støtte til
prosesser rundt søknader til forskningsrådet og andre virkemidler.
Det er behov for en mer formalisert organisering, der AFU har en koordinatorrolle for et forum
under forskningsutvalget. Strukturen og foreslått mandat for forumet er presentert i dette
saksfremlegget.
Kvalitetsforum for forskningsfinansiering vil jobbe med flere sentrale prosesser for å øke antall
og kvalitet i eksternfinansierte søknader fra Nord universitet, samt å sikre en bærekraftig og
robust støttetjeneste som svarer til forskernes behov.
Saksframstilling

Foreslått organisering forum for forskningsfinansiering
Sammensetning
Hvert fakultet utnevner 2 representanter fra sitt fakultet til å delta, en administrativ og en
faglig (prodekan forskning eller annen representant).
AFU stiller med minimum en representant per møte, og har tre faste representanter som kan
stille.
Andre deltakere fra økonomi, HR, kommunikasjon, prorektor forskning og andre, vil bli innkalt
ved behov. Forumet velger selv hvem andre som bør delta på de enkelte møtene, avhengig av
tematikk.
Møter
AFU utarbeider et årshjul, med faste møtetider omtrent hver måned. De administrative
representantene deltar i hvert møte, mens de faglige representanter ved behov (spesifisert
på innkalling). Møteplanene koordineres i forhold til saker som skal opp i styremøter og
forskningsutvalget. Under kvalitetsforument vil det også kunne være hensiktsmessig å
opprette mindre arbeidsgrupper for spesifikke tiltak, som koordineres av AFU. For eksempel
arbeidsgruppe for en tematisk workshop. Arbeidsgruppene vil ha egne møter etter behov.
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AFU vil ha sekretariatsfunksjon og oppretter saksliste i Public 360. Alle medlemmer av forumet
har mulighet å melde inn saker til møtene.
Foreslått mandat
Kvalitetsforum for forskningsfinansiering ved Nord universitet er et rådgivende organ som
rapporterer og gir innspill til prorektor for forskning og til det sentrale forskningsutvalget.
Forumets formål er å øke samarbeidet og sikre god forankring av beslutninger ved fakultetene
og mot AFU, styrke kvaliteten og volumet av eksternfinansierte søknader, skape en mer robust
og relevant støttetjeneste for forskerne. Forumet skal sikre et mer sømløst samarbeid med
klare rollefordelinger som igjen skaper en forutsigbarhet og oversikt over tilgengelig støtte ut
i fagmiljøene.
Forumet skal skape muligheter for (ikke uttømmende liste):
• Samarbeid om iverksetting av nasjonale og internasjonale krav og forventninger
knyttet til eksternfinansiering.
• Samordne utvikling av rutiner og maler for søknadsstøtte.
• Samordne implementering av rutiner og maler på fakultet.
• Drøfte utfordringer og sørge for erfaringsdeling knyttet til søknader og gjennomføring
av eksternfinansierte prosjekter.
• Gjennomføre faglige møter for egen kompetanseheving, med fokus på
eksternfinansiering, som for eksempel:
o Økonomirutiner
o Samarbeidskontrakter
o Datahåndteringsplaner
o Intensjonsbrev
o Nye trender i virkemiddelapparatet
o Kommunikasjonsstrategier i prosjekter
• Gi innspill til sentrale organ ved Nord universitet i saker som
berører eksternfinansiering.
• Planlegge og gjennomføre felles tiltak som kan styrke kompetansen knyttet til
posisjonering, prosjektsøking og gjennomføring, som kurs, workshops, møteplasser,
infodager og lignende.

Den sentrale forskningsadministrasjonen
forskningsfinansiering.

er

sekretariat

for

kvalitetsforum

for
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GODKJENNING HANDLINGSPLAN FORSKNING OG UTVIKLING 2021-2024
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner Handlingsplan Forskning og Utvikling 2021-2024 med de
tillegg som fremkom i møtet.

14/21 Godkjenning Handlingsplan Forskning og Utvikling 2021-2024 - 21/01330-2 Godkjenning Handlingsplan Forskning og Utvikling 2021-2024 : Godkjenning Handlingsplan Forskning og Utvikling 2021-2024

Saksfremstilling
Rektor har bedt om at Strategi 2030 skal forankres og konkretiseres i form av fakultetsvise
delstrategier og handlingsplaner. Videre skal det utarbeides overordnede 3-årige
handlingsplaner for utdanning og forskning. Prorektor for forskning har ansvaret for å
utarbeiding og oppfølging av Handlingsplan for forskning og at denne forankres gjennom vedtak i
sentralt forskningsutvalg.
Handlingsplan for forskning skal i hovedsak fokusere på overordnede mål og tiltak som krever
koordinering på tvers av fakulteter og avdelinger. Eksempler på slike tiltak kan være:
tilrettelegging for tverrfakultær aktivitet innenfor strategiens tematiske satsinger,
internasjonaliseringstiltak, overordnede kvalitetssikringssystem, allokering av strategiske midler,
etc.
For å få best mulig forankring i Handlingsplan for Forskning og Utvikling er det igangsatt følgende
prosess i 2021:
• 1. april: Åpne innspill til handlingsplan fra fakultetene.
• 22. april: Handlingsplanen behandles i FU og sendes deretter ut på innspillrunde med frist 3.
juni.
• 17. juni: Endelig versjon vedtas i FU.
• 09. september: Handlingsplan legges frem i styret sammen med Kvalitetsrapport for Forskning
og Utvikling og Innspill til strategiske midler for 2022.
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Innspill fra fakultetene til HP-FoU

Generelle kommentarer
Må være helt tydelige på hva HP-FoU er; hvem er den for, hvilke problemer skal løses (formål), hvem
utfører oppgavene.
Nords eller AFUs Handlingsplan?
• HP-FoU er Nords sentrale handlingsplan for forskning og utvikling, hvor den sentrale
forskningsadministrasjon (AFU) er utøver og/eller har ansvar for koordinering av oppgaver.
Fakultetene har egne handlingsplaner.
• HP-FoU skal være forankret i Strategi 2030 og fakultetenes strategier.
Formål: HP-FoU er et strategisk dokument som prioriterer tiltak som skal gjennomføres i
kommende treårsperiode
• Styrke forskningsaktiviteten ved Nord.
• Sikre at de sentrale støttefunksjonene er godt forankret på fakultetene og møter fakultetenes
behov.
• Klargjøre rollefordeling mellom fakultet og sentraladministrasjon.
• Legge til rette for økt tverrfakultær forskningsaktivitet.
Fra Evaluering av organisering ved Nord (nevnt i innspill fra HHN og FLU)
• AFU distansert fra det som foregår på fakultetsnivå. Lite kunnskap og kompetanse på de
områdene fakultetene jobber innenfor. Hospitering som mulig løsning.
• Ønsker mer bistand innen prosjektøkonomi.
• For mye krav om rapportering til AFU.
• Krevende å finne frem hos AFU. Det er vanskelig å vite hvem som gjør hva og hvem som bør
kontaktes om spesifikke spørsmål.
AFUs oppgaver (basert på mandat for sentralt Forskningsutvalg)
• Være pådriver til økt forskning og vitenskapelig publisering ved universitetet og iverksette tiltak
for dette formålet.
• Utarbeide handlingsplan som gjennomgås årlig og avgi årsrapport til rektor.
• Stimulere til fler- og tverrfaglig forskningssamarbeid.
• Nær kontakt med fagmiljøene med sikte på ekstern profilering av universitetets forskningsmiljø.
• Arbeide for at forskningsresultatene blir formidlet til brukere og allmenheten på en
hensiktsmessig måte.
• Arbeide med spørsmål knyttet til forskerutdanning, forskerrekruttering og internasjonalt
forskningssamarbeid.
• Arbeide for kvalitetssikring av forskning og forskerutdanning, samt styrke forskningskulturen ved
universitetet.

14/21 Godkjenning Handlingsplan Forskning og Utvikling 2021-2024 - 21/01330-2 Godkjenning Handlingsplan Forskning og Utvikling 2021-2024 : Oppsummert innspill HP-FoU alle

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
•

Uklar rollefordeling: Tydeligere rollefordeling mellom AFU og fakultetene i opplisting av
aktiviteter og ansvarsområder.
Løsning: Prosess rundt rollefordeling blir eget punkt i HP-FoU. Starter i august i AFU. Sak til FU 2.
september. Prosess i Kvalitetsforum for forskningsfinansiering og på fakultetene. Landes i siste
FU-møte før jul.

Fakultet for samfunnsvitenskap
•

Tung og uklar struktur på HP: Tunglest. Ambisiøs og samtidig teknisk og detaljert. Vanskelig å se
sammenhengen mellom de ulike delene. Uklart hva som ses som problemer, utfordringer eller
spørsmål som handlingsplanen skal løse, og i den forbindelse også hvem sine problemer.
Løsning: Gi bedre beskrivelse av formål med HP i innledning. Svar på hvilke problemer som skal
løses, og hvem sine.

•

Mangler faglig forankring: Mye fokus på AFUs roller og oppgaver, men manglende forankring i
den faglige delen av organisasjonens oppgaver, behov og utfordringer, både på overordnet nivå
og innenfor fakultetene.
Løsning: Beskrive hvordan dette kan bedre forankres.

•

Uklar rollefordeling: Savner tydelig rollefordeling mellom AFU og fakultetene i opplisting av
aktiviteter og ansvarsområder.
Løsning: Prosess rundt rollefordeling blir eget punkt i HP-FoU.

•

Mangler bærekraft: Det savnes at bærekraft skrives mer inn i beskrivelse av utfordringer og
gjenspeiles i delmål og aktiviteter.
Løsning: Implementer bærekraft i HP.

•

AFUs rolle uklar ift internasjonalisering: Under 4.2. – Internasjonalt samarbeid – fremstår som
uklart hva AFU skal bidra med her. Forankring av samarbeid med internasjonale partnere, når det
gjelder forskning, ligger hos de fagansatte – ut fra deres forskningsprofil og -områder. AFUs
bidrag bør støtte opp om dette.
Løsning: Spesifisere hva som er AFUs rolle ift internasjonalisering.

•

Mangler tiltak kunstnerisk utviklingsarbeid: Selv om kunstnerisk utviklingsarbeid beskrives å
være viktig på linje med forskning, er det få konkrete forslag til hvordan dette skal ivaretas.
Løsning: Mer fokus på tiltak for kunstnerisk utviklingsarbeid på lik linje med forskning?

•

Faggrupper, ikke forskningsgrupper: Forskningsgrupper er nevnt flere steder og skaper
forvirring, da forskningsgrupper ikke er administrative enheter. Handlingsplanen bør ta
utgangspunkt i hvordan universitetet og fakultetenes forskning er organisert i dag.
Løsning: Henvis til faggrupper og ikke forskningsgrupper.

•

Mangler konkretisering rundt dr.grad-prosess: Pkt 5 Doktorgradsprogrammene savnes mer
konkretisering om hvordan prosessen rundt en eller flere dr. grad skal være.
Løsning: Konkretiser dette mer.
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•

Mangler tre tematiske satsinger: Innovasjon og entreprenørskap mye om teknologi og lab’er, lite
om velferd og de andre delene av de tematiske områdene for Nords strategi som berører FSV og
flere av de andre fakultetenes sentrale satsings- og fagområder.
Løsning: Mer fokus også på de tre andre tematiske områdene.

Handelshøgskolen
•

•

Viktig poeng: Sikre at AFU i størst mulig grad er en støttespiller fremfor en intern enhet som det
må rapporteres til.
Løsning: Sikre at AFU er en reell støttespiller og ikke pålegger fakultetene unødvendige
oppgaver.
Videre prosess med HP: Ønsker å få muligheten til å lese og gi innspill også på den versjonen av
HP FoU som blir utarbeidet etter at styret har gitt sine kommentarer. En ambisjon bør være at
det ikke skal være konflikter mellom handlingsplaner ved fakultetene og den sentrale.
Løsning: Mulighet til innspill etter styrebehandling?

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
•

Tydeliggjøring av HP: AFUs eller Nords handlingsplan? Skal den være et dokument som styrer
hvordan AFU prioriterer, eller hva Nord skal gjøre – hvis det siste, må det kommuniseres tydelig i
hvilken grad dette legger føringer på fakultetene.
Løsning: Presiseres i innledning.

•

Uklar rollefordeling: Rollefordeling mellom AFU og fakultetene er klar ang. aktiviteter og
ansvarsområder. Dette blir sentralt å klargjøre i kjølevannet av PWC-rapporten og påfølgende
prosess.
Løsning: Prosess rundt rollefordeling blir eget punkt i HP-FoU.

•

Uklart skille mellom mål og tiltak:
o

o

Noen steder er tiltakene uklart formulert, som f.eks. i 6.1 a) «Øke tilfanget av FoU-midler
som tilfaller samfunns- og næringsliv i regionen.» Bør presisere at målet er å øke
eksternfinansiert samarbeid, og ikke at eksterne alene skal øke tilfanget.
Andre tiltak er utformet med både mål og tiltak i ett. Eks tiltak: 4.2 b) «Forsterke
synergier mellom europeiske programmer (mål), bl.a. tilrettelegge for at tidligere
prosjekter bygges videre på (tiltak),» eller 6.1 c) «Øke antallet nærings- og offentlig ph.d.
(mål) gjennom spisset satsing mot relevante aktører (tiltak).»

Løsning: Klarere spesifisering og konkretisering av tiltak. Klart skille mellom mål og tiltak.
•

Karriereutviklende tiltak for vitenskapelig ansatte: Ønsker fokus på karriereutviklende tiltak for
vitenskapelig ansatte, fra stipendiater til toppforskere, som supplerer det som gjøres på fakultet.
Her kan AFU ha en klar koordinerende rolle for en rekke initiativ, fra talentutviklingsprogram
(talentutvikling er nevnt i Strategi 2030 men ikke i handlingsplanen) til forskningsledelse, kurs m.m.
Kurs i forskerliv og helse etterspørres.
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Løsning: Vurder tiltak i AFU innen karriereutviklende tiltak.
•

Nevner ikke forskning knyttet til utdanningene: Mht. at vi skal ha forskningsbaserte utdanninger.
Også forskning på forskning savnes, for å opparbeide kunnskap og metablikk på forskningen.
Løsning: Nevne forskningsbasert utdanning.

•

Prosess rundt femte doktorgradsprogram: Ønsker mer åpne prosesser knyttet til det femte
doktorgradsprogrammet, og åpen innspillsrunde.
Løsning: Kjøre åpne prosesser når arbeid med femte doktorgradsprogram iverksettes.

•

Styrke av off./nærings ph.d.: Trenger å forsterke tiltaket om off./nærings ph.d. (6.1) med nettsider
for rekruttering, bedre rutiner for mottak og samlinger for disse på tvers av fakultet.
Løsning: Mer fokus på styrking av off./nørings ph.d.

•

Snevert om åpen forskning: Åpen forskning-kapitlet oppleves litt snevert. NFR inkluderer åpne
forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og folkeforsking i begrepet. Særlig siste
mangler her. I tillegg bør etisk bevissthet rundt dilemmaer inngå i kulturutviklingen.
Løsning: Bredere tilnærming til åpen forskning.

•

Utrede rettigheter til open access: Økonomiske rettigheter til open access er et dilemma, særlig
for kunstnerisk utvikling, dette bør utredes.
Løsning: Utredning.

•

Mer om kunstnerisk utviklingsarbeid: Kunstnerisk utviklingsarbeid burde være tydeliggjort mer
gjennomgående i handlingsplanen.
Løsning: Diskutere hvordan dette bedre kan implementeres i HP-FoU.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
•

Støtte etter mottatt finansiering: Mangler hvilken støtte AFU kan bistå fakultetene med etter at
et prosjekt har mottatt finansiering. Etter hvert som Nords prosjektportefølje øker, vil spørsmål
knyttet til prosjektøkonomisk styring, IPR og juridisk støtte øke – her må AFU være godt
forberedt for å kunne yte støtte til fakultetene.
Løsning: Implementere tiltak for å følge opp.

•

Tette gapet mellom innovasjon og kommersialisering: Sterkere fokus på innovasjon i planen.
Det er et utrolig stort gap mellom forskning og veien frem til lisensiering. Dette området må
derfor prioriteres.
Løsning: Tiltak for hele prosessen.

•

Juridisk bistand: Hvis og når vi lykkes med flere prosjekter kommer fakultetene til å trenge mer
juridisk bistand til utforming av samarbeidsavtaler og kontrakter.
Løsning: Utvikle en god og bærekraftig juridisk støttefunksjon.

•

Mangler forskningsformidling: Formidling er utvilsomt forskerens ansvar. Likevel er det også
institusjonens plikt å gi muligheter for å gjøre kjent forskningsaktivitetene på Nord. Dette
punktet er ikke vektlagt i handlingsplanen.
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Løsning: Mer fokus på forskingsformidling.
•

Dedikert IT-spesialist: Siden datahåndtering er en integrert del av sikring og formidling av data,
er støtten fra AFU viktig. Her bør det være bedre koordinering med IT-avdelingen, og kanskje det
bør være en dedikert IT-spesialist tilknyttet AFU. FBA har kritisk behov for denne typen støtte.
Løsning: Utvikle et støtte-team som også inkluderer IT.

•

Opplæring i forskningsetikk: Kvaliteten på forskningen ved enhver institusjon er nært knyttet til
standardene for forskningsetikk som opprettholdes ved institusjonen. Denne bevisstheten må
innpodes i starten av en forskerkarriere gjennom spesialiserte kurs utviklet som en del av
generisk ph.d.-utdanning ved Nord. Videre kan FU sikre kvaliteten på forskningen ved Nord
gjennom å tilby etiske bevisshetsopplæringsprogrammer med jevne mellomrom, i likhet med den
pedagogiske opplæringen som tilbys av universitetet.
Løsning: Flere forskningsetiske workshop og seminarer. Kurs i forskningsetikk implementeres i
forskerutdanningen.
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Innspill Strategiske midler 2022

FSH
•
•

Mentorprogram for kvinner: Det bør være noen mål og tiltak knyttet til en større balanse
mellom kjønn, for eksempel er det behov for en mer planmessig kompetanseheving for kvinner,
spesielt mot toppkompetanse.
Finansiering av datalån/-kjøp, publikasjonsrettigheter og data koblinger: Innretningen av de
overordnede strategiske midler for økt publisering treffer ikke alle fakultet/miljø like godt. De
ulike forskningsmiljøene/fakultetene trenger ulike typer finansiering for å drive/forbedre/øke sin
forskning. Eksisterende retningslinjer for tildeling av strategiske midler ved Nord gir liten
mulighet for en del av forskerne i FSH (spesielt innenfor epidemiologi, befolkningshelse,
helsetjenester) sitt viktigste behov, nemlig finansiering av datalån/-kjøp, publikasjonsrettigheter
og data koblinger. FSH ber om at dette tas i betraktning når man vurdere en revidering av
retningslinjer for bruk av insentiver og strategiske midler

HHN
•

•

Juridisk bistand: Etter det vi forstår så vil dette konkrete eksemplet blir del av en større diskusjon
om hvilke tjenester AFU skal levere og vi tenker at man kan ha ambisjoner om å avklare dette i
løpet av perioden for Handlingsplanen. Mer overordnet gjelder dette punktet at prosjektsøkere
på fakultetene i søkefasen må få en støtte som er tilpasset utlysningen og fagområdet og etter
tilslag må få støtte der det er behov i det individuelle prosjektet. Hvilke støttefunksjoner som skal
ligge sentralt og fakultetene er nok et tema for diskusjon. I denne sammenhengen er det viktig å
sikre at AFU i størst mulig grad er en støttespiller fremfor en intern enhet som det må
rapporteres til.
Finansiering EU-stipendiater: I punkt 3.3: Dette punktet handler i dag bare om strategiske
midler. Det kan imidlertid tenkes å være andre insentiver som for eksempel å ha en ambisjon i
perioden om å få på plass insentivordninger for å kompensere for underfinansierte EU
stipendiater (jf. Saken HHN tok opp i FU tidligere i 2021).

FLU
•

Strategiske midler knyttes til tiltak i HP-FoU: Strategiske midler må knyttes til tiltakene som
allerede nevnes i planen for å stimulere til økt aktivitet. Midler til tiltak som er generelle (som økt
publisering og søknadsskriving) bør fordeles direkte til fakultetene som kan tilpasse det til egne
strategiske satsinger.

FBA
•

•

Internasjonalisering: Vi anbefaler at det allokeres penger til hvert fakultet med hensikt å
identifisere to internasjonalt anerkjente universiteter som fakultetene kan bygge opp
forskningsbaserte utdanningsprogrammer sammen med for å dekke samfunnets etterspørsel
etter kompetanse innen spesifikke områder.
Innovasjon: Bør ha sterkere fokus og følges opp med egne midler under kapittel 3 planen.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
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20/03266-2
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
17.06.2021

PROSESS SAMISK-/URFOLKSENTER VED NORD
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor videre prosess i saken slik det fremkom i møtet.
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Sammendrag
Prosess rundt dannelsen av samisk-/urfolksenter ved Nord.
Bakgrunn
På møtet i sentralt Forskningsutvalg (FU) 13.11.2020 (vedtakssak 26/20, ref 20/03266-1) ble
det vedtatt å nedsette et arbeidsutvalg med representanter utpekt fra hvert fakultet. I tillegg
involveres Nordlandsforskning. Følgende representanter har blitt utpekt til arbeidsutvalget:
Astri Dankertsen (FSV), Lars K. Pharo (FLU), Tove Ness (FSH), Ove Daniel Jakobsen (HHN) og
Camilla Risvoll (NF). Avdeling for Forskning og Utvikling koordinerer prosessen.
Arbeidsutvalget har hatt møter 9. februar, 4. mars, 16. og 29. april, 21. og 28. mai, samt 4.
juni. I møtene har både mandat for arbeidsgruppen, samt innhold og organisering av
senteret blitt diskutert. Arbeidsgruppen inviterte Torjer Olsen på møtet 29. april for å
presentere Senter for samiske studier ved UiT. På møtet 4. juni var Ellen Sæthre-McGuirk og
Charlotta Langejan invitert for å presentere Global Masters in Indigenous Politics,
Philosophies and Arts.
Saksframstilling
Arbeidsutvalget ønsker at samisk-/urfolksenter opprettes allerede i starten av 2022. Det er
derfor på nåværende tidspunkt viktig at videre arbeid er godt forankret i fakultetene, at det
er konsensus rundt organiseringen og at eventuelle sentrale økonomiske tilskudd til senteret
styrebehandles i budsjett for 2022.
Det foreslås derfor videre prosess i saken:
• 18. juni: Mandat for arbeidsutvalget ferdigstilles i arbeidsutvalget.
• 2. september: Mandatet godkjennes i sentralt FU.
• September: Dersom arbeidsutvalget for mandat til dette, utarbeides forslag til
organisering og finansiering av senteret. Organiseringen forankres i dekanatet (Strategisk
ledergruppe).
• 14. oktober: Organisering og finansiering vedtas i sentralt FU.
• 9. desember: Budsjett 2022 styrebehandles.
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MUNTLIGE ORIENTERINGER
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar sakene til orientering

Det vil bli gitt følgende muntlige orientering på møtet:
• Prosess rundt Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
• Prosess rundt revidering av ph.d. i profesjonspraksis
• Spørreundersøkelse om forskningsdata
• Open Research Europe

