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MØTEPROTOKOLL
Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

20.01.2022 kl. 09:00
Teams
22/00010

Tilstede:

Ketil Eiane, utvalgsleder, rektorat
Kari Ingstad, medlem, FSH
Kiron Viswanath, medlem, FBA
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Terje Mathisen, medlem, HHN
Cecilie Høj Anvik, medlem, FSV
Iselin Mauseth Steira, medlem, ph.d.-representant
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning

Forfall:

Terhi Holster, medlem, ph.d.-representant

Andre:

Berit Eliassen, UBib, saksansvarlig sak 3/22, o-sak 2/22, o-sak 3/22
Wiebke Kallweit, UBib, sak 3/22, o-sak 2/22, o-sak 3/22
Irene Andreassen, AFU, sak 2/22
Christine Aasen, AFU, sak 5/22, o-sak 1/22
Vilija Duleviciute, AFU, o-sak 4/22
Kjetil Ansgar Jacobsen, gjest

Protokollfører:

Tina Bringslimark, AFU, sak 4/22
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4

Orienteringssaker
1/22

21/03709-2

Rutine for behandling av personopplysninger i forskning

5

2/22

22/00068-1

Innføring av nytt, nasjonalt system for
forskningsdokumentasjon og vitenarkiv

5

3/22

22/00068-2

Vitenskapelig publisering 2021: Status for Cristinregistrering og egenarkivering 06.01.2022

5

4/22

22/00010-4

Søknader til Forskningsrådet 2021

5

5/22

22/00010-3

Innmeldte saker – utsatt til FU-møtet 24.02

5

Eventuelt

1) Ekstra vedtaksak: Videre prosess revidering av ph.d. i
profesjonsvitenskap
2) Muntlig orientering: Foreløpig disponering av strategiske midler 2022
3) Muntlig orientering: Orientering fra Universitetsbiblioteket
4) Spørsmål om videre prosess merittering kunstnerisk utviklingsarbeid
5) Ny ph.d.-representant
Gjest: Kjetil Ansgar Jakobsen

Sted, 20.01.2022
Ketil Eiane
Møteleder

1/22 Godkjenning av protokoll fra møte 02.12.2021
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.01.2022

Saknr
1/22

Vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.

2
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2/22 Handlingsplan for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og
innovasjon (2021 – 2027) for Nord universitet
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.01.2022

Saknr
2/22

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar handlingsplanen med de endringer som fremkom i møtet
Møtebehandling
Innspill til saken:
 FLU har en rekke innspill som ble sendt direkte til saksbehandler.
 Fakultetene anbefales å legge inn noen ord om målsetninger for EUs rammeprogram i
egne handlingsplaner.
 Om ansvarsfordeling: AFU kan rådgive, men kompetansen bør bygges opp på
fakultetene.
Vedtak
Forskningsutvalget anbefaler rektor å vedta handlingsplanen med de endringer som
fremkom i møtet.

3/22 Endring av retningslinjer for OA-fondet
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.01.2022

Saknr
3/22

Forslag til vedtak
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar de foreslåtte endringene i retningslinjene for Nord
universitets open access-fond.
Møtebehandling
Innspill til saken:
• Som korresponderende forfatter kan man kun søke om sin andel av utgiftene, ikke til hele
artikkelen? Det oppmuntres å sampublisere, hvordan tenker man retningslinjene vil legge til
rette for dette hvis ikke hele avgiften dekkes?
• Hva er begrunnelsen for at det ikke gis støtte til hybridkjøp?
• Hvorfor må redaktør være forfatter for å få støtte?
Vedtak:
Biblioteket kommer tilbake til saken etter gjennomgang av kommentarer som kom i møtet
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4/22 Prosess innspill til revidering av Forskningsrådets porteføljeplaner
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.01.2022

Saknr
4/22

Forslag til vedtak:
Forskningsrådet godkjenner en av følgende prosesser for innspill til revidering av
Forskningsrådets porteføljeplaner:
Prosessforslag I
Det enkelte fakultet sender innspill til relevante porteføljeplaner. Frist 20. februar.
Prosessforslag II
 20. januar – saken blir tatt opp i sentralt Forskningsutvalg
 14. februar – frist for innspill fra fakultetene til sentral forskningsadministrasjon (AFU)
 20. februar – innsendelse felles innspill fra Nord til Forskningsrådet
Møtebehandling
Enighet om at det sendes felles innspill fra Nord, dvs. prosessforslag II. Dette utelukker
likevel ikke at det enkelte fakultet kan sende egen innspill.
Vedtak
Prosessforslag II
• 20. januar – saken blir tatt opp i sentralt Forskningsutvalg
• 14. februar – frist for innspill fra fakultetene til sentral forskningsadministrasjon (AFU)
• 20. februar – innsendelse felles innspill fra Nord til Forskningsrådet

5/22 Supplering av medlem til Forskningsetisk utvalg for FSH
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.01.2022

Saknr
5/22

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget utnevner Vegar Rangul som medlem fra FSH til å sitte i Forskningsetisk
utvalg i inneværende periode fram til 2023.
Møtebehandling:
Innspill til saken:
Spørsmål om kjønnssammensetningen i utvalget blir ivaretatt.
Vedtak:
Forskningsutvalget utnevner Vegar Rangul som medlem fra FSH til å sitte i Forskningsetisk utvalg
i inneværende periode fram til 2023.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/22

21/03709-2

Rutine for behandling av personopplysninger i forskning.
Forskningsutvalget tar saken til orientering og fakultetene kommer
med innspill til rutinen innen 10. februar.
Presisering: Personopplysningene gjelder vitenskapelig ansatte.
Oppfølging: Innspill fra FLU

2/22

22/00068-1

Innføring av nytt, nasjonalt system for forskningsdokumentasjon
og vitenarkiv
Forskningsutvalget tar saken til orientering

3/22

22/00068-2

Vitenskapelig publisering 2021: Status for Cristin-registrering og
egenarkivering 06.01.2022
Forskningsutvalget tar saken til orientering

4/22

22/00010-4

Søknader til Forskningsrådet 2021
Forskningsutvalget tar saken til orientering

5/22

22/00010-3

Oppfølging: Presentasjon sendes ut sammen med møteprotokoll
Innmeldte saker
Utsettes til neste FU-møte. Da det var feil i saksfremstillingen, blir
saken fjernet fra offisiell innkalling. Korrigert saksfremstilling
inkluderes i neste møteinnkalling.
Eventuelt
1) Ekstra vedtaksak
Videre prosess revidering av ph.d. i profesjonsvitenskap
Vedtak:
a) Forskningsutvalget tar informasjonen om arbeidet med
Egenrapport for ph.d. i profesjonsvitenskap til orientering.
b) Forskningsutvalget anbefaler at rektor vurderer innspillene fra
eksterne lesere før innsending til NOKUT.
2) Muntlig orientering
Foreløpig disponering av strategiske midler 2022
Oppfølging:
Innspill fra FU blir tatt med i videre saksgang
3) Muntlig orientering
Orientering fra Universitetsbiblioteket
4) Spørsmål om videre prosess merittering kunstnerisk
utviklingsarbeid
Oppfølging:
Arbeidsgruppen innkalles til møte
5) Ny ph.d.-representant
Terhi Holster har kommet inn som ph.d.-representant fra FSH.
Gjest:
Kjetil Ansgar Jakobsen informerte om nye nasjonale
forskningsetiske retningslinjer.
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Status publiser-og-les-avtaler: Elsevier og Wiley
Det ble informert om status for publiser-og-les-avtalene med Elsevier og Wiley i en nyhetssak på
intranett og i e-post til alle vitenskapelig ansatte 22. desember 2021. Publiser-og-les-avtalene ga
både lesetilgang og mulighet til gratis open access (OA)-publisering i tidsskrift som inngikk i avtalene,
innafor en nasjonal årskvote som begrensa publiseringa noe. Eksisterende avtaler utløp 31.
desember 2021, og nasjonale forhandlinger om nye avtaler pågår. UHR har tidligere gitt tilslutning til
innstramminger i forhandlingsprinsippene. Innstrammingene innebærer bl.a. at årskvoter på antall
publikasjoner ikke aksepteres, og at publikasjoner i abonnementstidsskrift skal kunne gjøres åpent
tilgjengelig i vitenarkiv uten embargo/sperrefrist før tilgjengeliggjøring, dvs. umiddelbart.

Konsekvenser og løsninger:
Lesetilgang: Lesetilgangen til tidsskriftene er foreløpig opprettholdt; ved et eventuelt brudd vil
forskerne kun ha tilgang til OA-artikler, samt en meget begrenset arkivtilgang til enkelte artikler og
årganger. Ved brudd i forhandlingene kan ulike programtillegg som Unpaywall og Open Access
Button brukes for å finne åpne versjoner av artikler. Alternativt kan forskere bruke sitt eget nettverk
for å få tak i artiklene; Universitetsbiblioteket kan kontaktes i tilfeller dette ikke lykkes.
Publisering: Gratis publiseringstilgang opphørte 1. januar 2022. Forskere kan publisere gratis i
diamant OA-tidsskrift (se nyhetssak på intranett) eller i gull-OA-tidsskrift registrert i Directory og
Open Access Journals, og søke ved behov støtte fra Nord universitets OA-fond. Alternativt kan
forskere publisere i abonnementsbaserte tidsskrift og egenarkivere den siste, fagfellevurderte
manusversjonen (Author’s Accepted Manuscript, AAM) i vitenarkivet ved å laste denne opp i Cristin.
Universitetsbiblioteket gjør så denne tilgjengelig iht. forlagenes regler.
Universitetsbiblioteket vil informere alle ansatte når utfallet av forhandlingene er klart.
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Arkivsa k-dok.
Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksbehandler

22/00010-10
22/00010-10
Ketil Eiane
Eiane
Ketil
Tina
Bringslimark
Tina Bringslimark

Møtedato
24.02.2022

FORSLAG
MØTEPLAN FOR
FOR FORSKNINGSUTVALGET
FORSKNINGSUTVALGET HØST
2022
FORSLAG TIL
TIL MØTEPLAN
HØST 2022
Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til
Forskningsutvalget vedtar
vedtar den
den fremlagte
fremlagte møteplanen
møteplanen for
for høst
høst 2022
2022 med
med de
de endringer
endringer som
som
Forskningsutvalget
fremkom ii møtet.
møtet.
fremkom
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Saksframstilling
Saksframstilling
II 2021
2021 var
var møtene
møtene ii Forskningsutvalget
Forskningsutvalget (FU)
(FU) lagt
lagt rundt
rundt en
en uke
uke ii forkant
forkant av
av styremøter.
styremøter. II og
og med
med
at styresaker
styresaker har
har lang
lang behandlingstid,
behandlingstid, foreslås
foreslås det
det at
at møter
møter ii FU
FU legges
legges rundt
rundt 14
dager før
før
at
14 dager
styremøter. Antall
Antall møter
møter ii FU
FU vil
vil følge
følge antall
antall styremøter.
styremøter.
styremøter.
II FU-møtet
FU-møtet 02.12.2021
02.12.2021 ble
ble følgende
følgende møtetidspunkt
møtetidspunkt for
for vår
vår 2022
2022 vedtatt:
vedtatt:
1/2022
20. januar
januar
1/2022 Torsdag
Torsdag 20.
2/2022 Torsdag
24. februar
februar
2/2022
Torsdag 24.
3/2022
28. april
april
3/2022 Torsdag
Torsdag 28.
4/2022
2. juni
juni
4/2022 Torsdag
Torsdag 2.
Innkalling
er sendt
sendt ut
ut til
til disse
disse møtene.
møtene.
Innkalling er

For
host 2022
2022 forsläs
l g e n d e møtetidspunkt:
motetidspunkt:
For høst
forslås ffølgende

Mtenr
Møtenr
5/2022
5/2022
6/2022
6/2022
7/2022
7/2022

Dato
Dato

Kl.
Kl.

Torsdag
l. september
september (styremøte
(styremøte 15.
september)
Torsdag 1.
15. september)
Torsdag
oktober (styremøte
(styremøte 2.
2. november)
november)
Torsdag 13.
13. oktober

09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-12.00

Torsdag
november (styremøte
(styremøte 7.
7. desember)
desember)
Torsdag 17.
17. november

Når det
det gjelder
sted for
for møtene
møtene kan
kan dette
dette enten
enten være
være fysisk,
fysisk, på
på teams
eller hybrid.
hybrid.
Når
gjelder sted
teams eller
Forskningsutvalget velger
velger det
det som
som er
er mest
mest hensiktsmessig.
hensiktsmessig.
Forskningsutvalget

Sted
Sted

8/22 Strategiske midler 2022 - FU 24.02.2022 - 22/00230-3 Strategiske midler 2022 : Strategiske midler 2022

Arkivsak-dok.
Arkivsak-dok.
Saksa
n svari ig
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksbehandler

22/00230-3
22/00230-3
Ketil Eiane
Eiane
Ketil
Tina
Bringslimark
Tina Bringslimark

Møtedato
24.02.2022

STRATEGISKE
MIDLER 2022
2022
STRATEGISKE MIDLER
Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til

Forskningsutvalget tilrår
tilrår budsjett
budsjett for
for Strategiske
midler 2022
2022 etter
etter de
de innspill
som fremkom
fremkom ii
Forskningsutvalget
Strategiske midler
innspill som
møtet
mtet
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Saksframstilling
Saksframstilling
II styrevedtak
styrevedtak av
av 09.12.2021
09.12.2021 (sak
(sak 103/21)
e det
det for
for strategiske
strategiske tiltak
tiltak for
for forskning
forskning 2022,
2022,
103/21) bl
ble
tildelt
midler på
på tre
tre ulike
ulike poster:
poster: 1)
Kr. 5,6
5,6 mill
mill til
til Diverse
Diverse pågående
pågående programmer/prosjekter.
programmer/prosjekter.
tildelt midler
1) Kr.
Dette er
er midler
midler som
som er
delt ut
ut tidligere
tidligere är,
2) Kr.
Kr. 4,5
4,5 mill
mill til
til Beholde
Beholde talenter.
talenter. Av
Av disse
disse er
er kr.
kr.
Dette
er delt
år, 2)
1.080.000
fordelt, og
og det
det gjenstår
kr. 3.420.000
3.420.000 for
for 2022,
2022, og
og 3)
Kr. 4,4
4,4 mill
mill Til
og
1.080.000 fordelt,
gjenstår kr.
3) Kr.
Til disposisjon
disposisjon og
som står
står mer
mer åpne
for diskusjon
diskusjon ii FU
FU (se
{se Tabell
for spesifisering).
spesifisering).
som
åpne for
Tabell 1-3
1-3 for
Tabell
l. Midler
Midler til
programmer/prosjekter 2022
2022
Tabell 1.
til diverse
diverse pågående
pågående programmer/prosjekter
Diverse
pågående programmer/prosjekter
programmer/prosjekter
2022
Diverse pågående
2022

2023
2023

2024
2024

5.588.500
5.588.500

0,7
0,7

0,3
0,3

2022
2022

2023
2023

2024
2024

Styrevedtak:
5,6 mill
mill
Styrevedtak: 5,6

Egenfinansiering
Balanseprosjekt (1320)
Egenfinansiering Balanseprosjekt
(1320)
Forskertalenter
Særskilte tildelinger)
tildelinger)
Forskertalenter (1329
(1329 Særskilte
Forskningsdata
(1329/300049-lO0)
Forskningsdata (1329/300049-100)
Publiseringsstøtte
(1329/300059-lO0)
Publiseringsstøtte (1329/300059-100)
S
k n a d s s t t t e (1329/300060-100)
(1329/300060-100)
Søknadsstøtte
Totalt
Totalt

Tabell
2. Midler
Midler til
2022
Tabell 2.
til Beholde
Beholde talenter
talenter 2022
Beholde
talenter
Beholde talenter

Styrevedtak:
4,5 mill
mill
Styrevedtak: 4,5
Støttegrense:
n d master
master (kr.
(kr. 216.000),
216.000), 6
6 mnd
(kr. 360.000)
360.000)
Støttegrense: 44 m
mnd
mnd ph.d.
ph.d. (kr.

Tildelt
Tildelt
Til
disposisjon (søknadsbaserte
(søknadsbaserte midler)
midler)
Til disposisjon
Totalt
Totalt

Tabell
3. Midler
Midler til
2022
Tabell 3.
til disposisjon
disposisjon 2022
Til
disposisjon (egen
prioritering)
Til disposisjon
(egen prioritering)
Styrevedtak:
4,4 mill
mill
Styrevedtak: 4,4

Samisk
(senterleder 50%
50% stilling)
stilling)
Samisk (senterleder
Sam.
vit. nordområdesatsing
nordområdesatsing
Sam. vit.
Konsulenttjeneste
søknadsskriving (Forskningsrådet)
(Forskningsrådet)
Konsulenttjeneste søknadsskriving
Forskningsledelseskurs
Forskningsledelseskurs
Publiseringsstøtte.
fakultet basert
basert på
på tall
tall fra
fra 2021.
2021.
Publiseringsstøtte. Tildeles
Tildeles fakultet
FBA
FBA
HHN
(Brukte 138.709
2021)
HHN (Brukte
138.709 ii 2021)
FSV
(brukte 124.525
124.525 ii 2021)
2021)
FSV (brukte
FLU
(brukte 406.458
406.458 ii 2021)
2021)
FLU (brukte
FSH
FSH
Søknadsstøtte
(Forskningsrådet)*
Søknadsstøtte (Forskningsrådet)*
Internasjonalisering
Internasjonalisering
Kostander
eksterne lesere
lesere ph.d.
ph.d. ii profesjonsvitenskap
profesjonsvitenskap
Kostander eksterne
Bygge
opp forskningsgrupper
forskningsgrupper innen
innen tematiske
tematiske satsinger.
satsinger.
Bygge opp
Storrelse
mill over
over 3-5
3-5 år.
Fak nominerer
nominerer forskningsgr
forskningsgr
Størrelse 10-15
10-15 mill
år. Fak
Utvikling
av satsingsområder.
satsingsområder. Arrangere
Arrangere workshop
workshop innen
innen de
de
Utvikling av
fire tematiske
satsingene
fire
tematiske satsingene
Tech
lab -– kjøp
kjøp av
av tjenester
tjenester
Tech lab
Totalt
Totalt
Mulige
tiltak:
Mulige tiltak:
Ferdigstille
avhandling. Utbetalt
Utbetalt når
når avhandling
avhandling er
er levert.
levert.
Ferdigstille avhandling.
Lnnsmidler.
4-6 mnd.
mnd. for
for å
å ferdigstille
ferdigstille innen
innen 6
6 år.
Lønnsmidler. 4-6
år. To
To
kandidater per
per fakultet/vurderes
fakultet/vurderes av
av fakultet.
fakultet.
kandidater
til Horizon
dekkes gjennom
gjennom PES-midler
PES-midler
**Søknadsstøtte
Søknadsstøtte til
Horizon Europe
Europe dekkes

861.000
861.000
1.664.000
1.664.000
1.150.000
1.150.000
94.500
94.500
1.819.000
1.819.000

1.080.000
1.080.000
3.420.000
3.420.000

4,5
4,5

2022
2022

Type
tildeling
Type tildeling

600.000
600.000
100.000
100.000
200.000
200.000
200.000
200.000

AFU
AFU
AFU
AFU
AFU
AFU
AFU
AFU

0
0
150.000
150.000
150.000
150.000
400.000
400.000
0
0

Overføres direkte
direkte
Overføres
Overføres direkte
direkte
Overføres
Overføres direkte
direkte
Overføres

600.000
600.000
0
0
400.000
400.000
1.000.000
1.000.000
400.000
400.000
200.000
200.000
4,4
4,4

mill
22 mill

Søknadsbasert
Søknadsbasert
-AFU
AFU
Dialog
med fak
fak
Dialog med
AFU ii samarbeid
samarbeid
AFU
med fak
fak
med
AFU
AFU

Særskilt
tiltak/
Særskilt tiltak/
Avsetningsmidler.
Avsetningsmidler.
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II og
og med
med at
at mye
mye av
av midlene
midlene for
for 2022
2022 er
er midler
midler som
som allerede
allerede er
er delt
delt ut,
det også
også en
en
ut, gis
gis det
regnskapsoversikt for
for 2021
2021 (Tabell
(Tabell 4).
4). Tabellen
kan også
også være
være et
et godt
utgangspunkt for
for
regnskapsoversikt
Tabellen kan
godt utgangspunkt
vurdering av
av tiltak
tiltak ii 2022.
2022.
vurdering
Andre kolonne
kolonne (Budsjett)
{Budsjett) viser
viser budsjett
budsjett for
for 2021.
2021. Disp.
Disp. ramme
budsjett for
for 2021
2021 ii tillegg
tillegg
Andre
ramme er
er budsjett
ttil
i l avsetninger
fra tidligere
tidligere år.
Kolonne fire
fire (Brukt)
{Brukt) viser
viser faktisk
faktisk bruk
bruk ii 2021.
2021. Ubrukt
avsetninger fra
år. Kolonne
Ubrukt
inkluderer
også avsetninger
avsetninger fra
fra tidligere
tidligere år,
mens Andel
Andel bruk
bruk gir
en oversikt
oversikt over
over
inkluderer også
år, mens
gir en
prosentandel som
som er
brukt ut
ut ii fra
fra disponibel
disponibel ramme.
ramme.
prosentandel
er brukt
Tabell
4. Regnskap
Regnskap Strategiske
Strategiske midler
midler 2021
2021
Tabell 4.
Tiltak
Budsjett
Disp.
ramme
Tiltak
Budsjett
Disp. ramme
1.
talenter 2019
2019
4.000.000
7.201.463
1. Beholde
Beholde talenter
4.000.000
7.201.463
2. Forskertalentutvikling
2019
2.000.000
4.136.363
2.
Forskertalentutvikling 2019
2.000.000
4.136.363
3.
2021
1.000.000
1.000.000
3. Internasjonalisering
Internasjonalisering 2021
1.000.000
1.000.000
4. Sknadsstotte
2021
4.250.000
4.250.000
4.
Søknadsstøtte 2021
4.250.000
4.250.000
5.
Publiseringsstøtte
2021
3.000.000
3.000.000
5. Publiseringsstøtte 2021
3.000.000
3.000.000
Mentorordning
2019
908.329
Mentorordning 2019
908.329
-Forskningsdata
2019
2.490.123
Forskningsdata 2019
2.490.123
-Toppforsk
driftsmidler 2020
2020
1.000.000
Toppforsk driftsmidler
1.000.000
Omfordelt
fra 2018
2018
657.484
Omfordelt fra
657.484
Forskningsstimulering
1.000.000
1.000.000
Forskningsstimulering
1.000.000
1.000.000
Veilederrollen 2021
2021
1.000.000
1.000.000
Veilederrollen
1.000.000
1.000.000
AIMday 2021
2021
300.000
300.000
AIMday
300.000
300.000
Ny
By Ny
Ny Flyplass
Flyplass 2017
2017
2.000.000
Ny By
2.000.000

Brukt
Brukt
4.547.911
4.547.911
965.245
965.245
199.863
199.863
1.112.191
1.112.191
669.692
669.692
243.585
243.585
1.301.605
1.301.605
51.260
51.260
135.992
135.992
1.100.151
1.100.151
-4.084
4.084

Ubrukt'*
Ubrukt
2.653.552
2.653.552
3.171.119
3.171.119
800.137
800.137
3.137.809
3.137.809
2.330.308
2.330.308
664.744
664.744
1.188.518
1.188.518
948.740
948.740
521.492
521.492
-100.151
-100.151
1.000.000
1.000.000
295.916
295.916
2.000.000
2.000.000

Andel bruk
bruk%
Andel
%
63%
63%
23%
23%
20%
20%
26%
26%
22%
22%
27%
27%
52%
52%
5%
5%
21%
21%
110%
110%
0%
0%
1%
1%

Sum
16.550.000
28.943.762
10.331.578
18.612.184
Sum
16.550.000
28.943.762
10.331.578
18.612.184
*Nye regler
regler for
for avsetninger
avsetninger som
som innebærer
innebærer at
at ubrukte
ubrukte midler/avsetninger
midler/avsetninger fra
fra 2021
2021 ikke
ikke videreføres
til 2022,
2022,
*Nye
videreføres til
slik det
det har
har vært
vært praktisert
praktisert tidligere.
tidligere.
slik
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Arkivsa k-dok.
Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksbehandler

16/05170-21
16/05170-21

Berit Eliassen
Eliassen
Berit
Wiebke Kallweit
Kallweit
Wiebke

Møtedato
24.02.2022

ENDRING AV
AV RETNINGSLINJER
RETNINGSLINJER FOR
FOR QA-FONDET
ENDRING
OA-FONDET
Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til
Forskningsutvalget tilrår
tilrår at
at rektor
rektor vedtar
vedtar de
de foreslåtte
foreslåtte endringene
endringene ii retningslinjene
retningslinjene for
for Nord
Nord
Forskningsutvalget
universitets
open access-fond.
access-fond.
universitets open
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Sammendrag
Sammendrag
Det er
er foreslått
foreslått endringer
endringer ii retningslinjer
retningslinjer for
for QA-fondet
slik at
at de
de gjenspeiler
praksis,
Det
OA-fondet slik
gjenspeiler gjeldende
gjeldende praksis,
ved at
at redaktør
redaktør for
for en
en antologi
antologi kan
kan sende
sende samlet
samlet søknad
søknad for
for alle
alle kapitlene
kapitlene med
med NordNordved
forfatterska p.
forfatterskap.
Saksframstilling
Saksframstilling
Bakgrunn
Bakgrunn
QA-fondet
open access-fondet
access-fondet ble
ble opprettet
opprettet ii 2013,
2013, og
og det
det er
er vedtatt
vedtatt retningslinjer
retningslinjer for
for bruk
bruk
OA-fondet open
av
fondet (hhv.
{hhv. for
for tidsskriftartikler
tidsskriftartikler og
og bøker).
bøker). II møte
møte 20.
20. januar
januar 2022
2022 behandlet
behandlet
av fondet
Forskningsutvalget sak
sak om
om justering
justering av
av retningslinjene
retningslinjene (arkivref.
(arkivref. 16/05170-20).
Forskningsutvalget
16/05170-20).
Universitetsbiblioteket
har
gjennomgått
kommentarene
som
kom
i
møtet
og ut
ut fra
fra det
det
Universitetsbiblioteket har gjennomgått kommentarene som kom i møtet og
utarbeidet
forslag til
til justert
justert versjon.
utarbeidet forslag
versjon.

Drøfting
Drafting
II henhold
henhold til
til nåværende
nåværende retningslinjer
retningslinjer for
for støtte
støtte til
til åpen
publisering av
av vitenskapelige
vitenskapelige
åpen publisering
monografier og
og artikler/kapitler
artikler/kapitler ii antologier
antologier er
er det
det bare
bare «forfattere
«forfattere av
av vitenskapelige
vitenskapelige
monografier
monografier eller
eller korresponderende
korresponderende forfattere
forfattere for
for vitenskapelige
vitenskapelige artikler/kapitler
artikler/kapitler ii
monografier
antologier»
som kan
kan søke
søke om
om støtte
støtte fra
fra OA-fondet.
QA-fondet. II praksis
praksis er
er det
det vanlig
vanlig at
redaktør for
for en
en
antologier» som
at redaktør
antologi
sender en
en samlet
samlet søknad
søknad som
som omfatter
omfatter alle
alle kapitlene
kapitlene skrevet
skrevet av
Nord-forfattere.
antologi sender
av Nord-forfattere.
Dette er
er ikke
ikke ii tråd
tråd med
med gjeldene
retningslinjer, men
men forenkler
forenkler både
både søknadssøknads- og
og
Dette
gjeldene retningslinjer,
behandlingsprosessen. Det
Det anbefales
anbefales å
justere retningslinjene
retningslinjene slik
slik at
at de
de kommer
kommer ii samsvar
samsvar
behandlingsprosessen.
å justere
med gjeldende
praksis.
med
gjeldende praksis.
II utkastet
nye retningslinjer
retningslinjer som
som ble
ble behandlet
behandlet ii FU-møte
FU-møte 20.
20. januar,
januar, var
var det
det foreslått
foreslått
utkastet ttili l nye
justering
som
tilsa
at
ogsä
«...
redaktører
for
antologier
{som
også
må
være
forfatter
av
minst
justering som tilsa at også «…redaktører for antologier (som også må være forfatter av minst
ett
vitenskapelig kapittel
kapittel ii antologien…»
antologien ...» kan
kan søke
søke om
om støtte
støtte fra
fra QA-fondet.
behandlingen av
av
ett vitenskapelig
OA-fondet. II behandlingen
saken ble
ble det
det blant
blant annet
annet stilt
stilt spørsmål
spørsmål ved
ved kravet
kravet om
om forfatterskap
forfatterskap til
til redaktør.
redaktør. Det
Det framstår
framstår
saken
som hensiktsmessig
hensiktsmessig at
at en
Nord-redaktør kan
kan søke
søke om
om støtte
støtte for
for kapitlene
kapitlene som
som er
er skrevet
skrevet av
av
som
en Nord-redaktør
Nord-forfattere, også
også når
når vedkommende
vedkommende ikke
ikke selv
selv har
har bidratt
bidratt med
med et
et vitenskapelig
vitenskapelig kapittel.
kapittel.
Nord-forfattere,
Videre kom
kom det
det innspill
innspill om
om uttelling
uttelling for
for å
påta seg
seg redaktørrollen.
redaktørrollen. Formålet
Formålet med
med OA-fondet
QA-fondet er
er
Videre
å påta
å
fremme publisering
publisering med
med åpen
tilgang ved
ved at
at utelukkende
utelukkende publiseringsavgiften
publiseringsavgiften (APC/BPC)
{APC/BPC)
å fremme
åpen tilgang
dekkes etter
etter gitte
retningslinjer. Il lys
lys av
av pågående
pågående prosess
prosess ii det
det nasjonale
nasjonale publiseringsutvalget
publiseringsutvalget
dekkes
gitte retningslinjer.
{NPU), hvor
hvor uttelling
uttelling for
for redaktørskap
r e d a k t r s k a p ii antologier
antologier er
under utredning',
anbefales det
det å
(NPU),
er under
utredning1, anbefales
å
avvente
nasjonal avklaring.
avklaring. Saksforholdet
Saksforholdet er
komplekst, blant
blant annet
få avklart
avvente nasjonal
er komplekst,
annet gjenstår
gjenstår det
det åå få
avklart
hvorvidt eventuell
uttelling skal
skal være
være å
som personlig
personlig (lønn/honorar)
(lnn/honorar) eller
eller om
om den
den skal
skal
hvorvidt
eventuell uttelling
å anse
anse som
komme et
et fagmiljø
fagmiljø til
til gode.
komme
gode.

11

Se
arkivsak 21/74
21/74 ii referatet
referatet fra
fra NPUs
NPUs møte
møte 17.
september 2021:
2021: https://npi.hkdir.no/dokument/file/86
https://npi.hkdir.no/dokument/file/86
Se arkivsak
17. september
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Vurdering
Vurdering
Det foreslås
foreslås å
justere retningslinjene
retningslinjene slik
slik at
at de
de gjenspeiler
praksis ved
ved universitetet.
universitetet.
Det
å justere
gjenspeiler gjeldende
gjeldende praksis
Forslaget hvor
hvor det
det var
var krav
krav om
om at
at redaktør
redaktør også
også må
må være
være forfatter
forfatter av
av minst
minst ett
vitenskapelig
Forslaget
ett vitenskapelig
kapittel ii antologien,
antologien, trekkes,
trekkes, og
og punkt
punkt 1
retningslinjene for
for åpen
publisering av
av
kapittel
1 ii retningslinjene
åpen publisering
vitenskapelige monografier
monografier og
og kapitler
kapitler ii antologier
antologier foreslås
foreslås justert
justert som
som følger:
følger:
vitenskapelige
Nåværende ordlyd
ordlyd ii punkt
punkt 1
er:
Nåværende
1 er:
Det er
er bare
bare forfattere
forfattere av
av vitenskapelige
vitenskapelige monografier
monografier eller
eller korresponderende
korresponderende forfattere
forfattere for
for
Det
vitenskapelige artikler/kapitler
artikler/kapitler ii antologier
antologier som
som kan
kan søke
søke (ikke
lærebokforfattere).
vitenskapelige
(ikke lærebokforfattere).
Vedkommende
må ha
ha tilknytning
tilknytning til
til Nord
Nord universitet
universitet og
og kreditere
kreditere Nord
Nord universitet
universitet ii
Vedkommende må
publikasjonen.
publikasjonen.
Forslag til
til ny
ny ordlyd
ordlyd ii punkt
punkt 1,
markert med
med […]:
[ ... ]:
Forslag
1, endring
endring markert
Det er
er bare
bare forfattere
forfattere av
av vitenskapelige
vitenskapelige monografier[,
monografier[, redaktører
redaktører for
for antologier
antologier (som
også kan
kan
Det
(som også
søke
på vegne
vegne av
av Nord-forfattere)
Nord-forfattere) og]
og] korresponderende
korresponderendeforfattere
vitenskapelige kapitler]
kapitler]
søke på
forfattere [av
[av vitenskapelige
ii antologier
antologier som
som kan
kan søke
lærebokforfattere). Vedkommende
må ha
ha tilknytning
tilknytning til
til Nord
Nord
søke (ikke
(ikke lærebokforfattere).
Vedkommende må
universitet og
og kreditere
kreditere Nord
Nord universitet
universitet ii publikasjonen.
publikasjonen.
universitet

Vedlegg:
Vedlegg:
Reviderte retningslinjer
retningslinjer for
for støtte
støtte til
til åpen
publisering av
av vitenskapelige
vitenskapelige monografier
monografier og
og
Reviderte
åpen publisering
kapitler ii antologier
antologier
kapitler
Revised guidelines
for funding
funding of
of Open
Open Access
Access publication
publication of
of scholarly
scholarly monographs
monographs and
and
Revised
guidelines for
chapters
in edited
edited volumes
volumes
chapters in
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Tittel:
Forvaltes av:
Virkningsdato:
Arkivreferanse:
Fastsatt av:

Retningslinjer for støtte til åpen publisering av vitenskapelige
monografier og kapitler i antologier
Universitetsbiblioteket
01.03.2022
FU-sak x/22, arkivref: 16/05170-21
Rektor

Støtten til open access-bøker vurderes fortløpende for å sikre at det så langt mulig er tilstrekkelig
med fondsmidler til å finansiere vitenskapelige rene open access-tidsskriftsartikler (jf. Retningslinjer
for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler).
1) Det er bare forfattere av vitenskapelige monografier, redaktører for antologier (som også kan søke
på vegne av Nord-forfattere) og korresponderende forfattere av vitenskapelige kapitler i
antologier som kan søke (ikke lærebokforfattere). Vedkommende må ha tilknytning til Nord
universitet og kreditere Nord universitet i publikasjonen.
2) Støtte gis kun for rene open access-monografier og kapitler i rene open access-antologier. Det er
en forutsetning at hele monografien/antologien er open access og gratis tilgjengelig samt
tilgjengeliggjøres med en åpen lisens fra Creative Commons. Støttebeløpet vurderes ut fra
totalkostnad på utgivelsen og andel Nord-forfattere. Det gis ikke støtte til hybridkjøp, dvs. frikjøp
av enkeltkapitler i vitenskapelige antologier som ikke i sin helhet er open access (hybrid apen
access).
3) Forlaget må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH)
hos Norsk senter for forskningsdata (NSD).
4) Publikasjonen – monografien/kapittelet i antologien – må være fagfellevurdert.
5) Det gis ikke støtte til allerede publiserte monografier eller allerede publiserte (kapitler i)
antologier.
6) Det gis ikke støtte til andre utgifter enn publiseringsavgiften. Eksempelvis gis det ikke støtte til
oversettelser, trykking av fysiske bokeksemplarer eller tilleggsavgifter (fargetrykk, språkvask,
ekstra illustrasjoner etc.).
7) Maksimumsbeløp – Maksimalt beløp som kan dekkes, er
a) for en vitenskapelig ren open access-bok (dvs. per antologi eller monografi): NOK 100 000 inkl.
mva. + inntil 50 % av det overskytende.
b) for et kapittel i en vitenskapelig ren open access-antologi (forutsetning: hele antologien er
open access): NOK 25 000 inkl. mva.
8) Hvis publiseringsavgiften overstiger maksbeløpet i NOK, kan fondet ikke dekke hele
publiseringskostnaden; utgivelsen må da i tillegg finansieres fra andre kilder. Forfatter må besørge
dekning av overskytende beløp og før innvilgelse av støtte meddele fondet hvor restbeløpet skal
belastes.
For søknader med utenlandsk valutabeløp, regnes dette om til NOK iht. Norges Banks valutakurs
på tilsagnsdato. I slike tilfeller opplyses det i tilsagnet om innvilget beløp i utenlandsk valuta,
omregnet til NOK.
Dersom forfatter selv har betalt avgiften, refunderes dokumentert utlegg inntil innvilget beløp.
1
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9) Gitt at forfatter av monografi/korresponderende forfatter for antologikapittel krediterer flere
institusjoner eller monografien/antologikapittelet har flere forfattere: Hvis det søkes om støtte
fra andre open access-fond (f.eks. ved institusjonen/e til medforfatter/e), må søker informere om
dette.
10) Forfatter/søker må påse at publikasjonen registreres i CRIStin, og at fullteksten lastes opp i CRIStin
for overføring til universitetets institusjonsarkiv, Nord Open Research Archive. Opplasting skal skje
senest på publiseringstidspunktet.
11) Universitetsbibliotekets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.
12) Forfattere som vurderer å publisere rene open access-bøker, kan be om forhåndsgodkjenning
(tilsagn om støtte) – for senere å føle seg trygg på at (deler av) publiseringskostnaden dekkes av
fondet (maksbeløp: se punkt 6). Tilsagnet er gyldig i 2 år fra innvilget dato.

2
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Title:
Administrator:
Entry into force:
Archival reference:
Passed by:

Guidelines for funding of Open Access publication of scholarly
monographs and chapters in edited volumes
University Library
01.03.2022
FU-sak x/22, arkivref: 16/05170-21
Rector

The funding of Open Access books is continuously evaluated to ensure that (as far as possible)
sufficient funding is available to fund pure Open Access journal articles (see Guidelines for funding
of Open Access publication of scientific articles).
1) Only authors of scholarly monographs, editors of scholarly volumes (who also can apply on behalf
of Nord authors) and corresponding authors of chapters in scholarly edited volumes may apply for
funding (i.e., not authors of textbooks). The applicant must be affiliated with Nord University and
credit Nord University in the publication.
2) Funding is granted to pure Open Access monographs or chapters in pure Open Access edited
volumes. The monograph/edited volume must be Open Access in its entirety and be published
under a Creative Commons license. The funding is based on the cost of the publication and the
proportion of Nord authors. Funding is not given to make individual chapters Open Access if the
edited volume as a whole is not Open Access (hybrid Open Access).
3) The publisher must be ranked as level 1 or 2 in NSD’s Database for Higher Education.
4) The publication – the monograph or the chapter in an edited volume – must be peer reviewed.
5) Funding is not granted to already published monographs or already published (chapters in) edited
volumes.
6) Funding is not granted for costs other than the publication fee. For instance no funding is granted
for translations, printing of physical book copies, or additional costs (colour print, copy editing,
additional illustrations, etc.).
7) Maximum fee: The maximum fee which can be covered by the fund, is limited to
a) 100.000 NOK (including VAT) + up to 50 % of the additional fee for a scholarly pure Open
Access book (i.e. per edited volume or monograph).
b) 25.000 NOK (including VAT) for a chapter in a scholarly pure Open Access edited volume (the
edited volume must be Open Access in its entirety).
8) If the publication cost exceeds this maximum fee, the publication fund cannot cover the whole
publication cost; the publication must then be additionally funded by other sources. The applicant
must make sure that the remaining amount is covered and let the fund know where the remaining
amount is to be charged.
For applications stating the publication fee in a foreign currency, the latter is converted into NOK
according to The Central Bank of Norway’s (Norges Bank) exchange rate on the date funding is
granted. In these cases the approval will contain information about the granted amount in foreign
currency, converted into NOK.
In case the author has paid the fee by him/herself, he/she will get a refund for documented
expenses up to the granted amount.
1
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9) Given that the author of a monograph/the corresponding author of an edited volume chapter
credits more than one institution or the monograph/the edited volume chapter has more than
one author: If other Open Access funds (e.g. at the institution(s) of the co-author(s)) are applied
to for funding, the applicant must state this.
10) The author/applicant must make sure that the publication is registered in CRIStin, and that the
full-text document of the publication is uploaded to CRIStin for transfer to the University’s
institutional archive, Nord Open Research Archive. The upload must take place no later than the
publication date.
11) The University Library’s decisions are final with no opportunity for appeal.
12) Authors who are considering publishing pure Open Access books can ask for a preliminary
approval – to ensure that (a part of) the publication cost will be covered by the fund (maximum
fee: see 7). The preliminary approval is valid for 2 years from the grant date.

2
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Handlingsplan for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
(2021 – 2027) for Nord universitet
Nord universitet har deltatt i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, siden det 7.
rammeprogrammet (FP7). Fra det første prosjektet ble innvilget i 2009 har det vært en tydelig vekst i
Nords EU-portefølje og aktivitet. I tildelingsbrev fra KD for 2021, er måleparameteren på inntjening
over EUs rammeprogram blitt innfridd med gode marginer, og i 2021 ble antallet innsendte søknader
doblet fra året før. Universitet sender i hovedsak inn søknader under «Fremragende vitenskap» og
«Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv» i EU, som tilsvarer søyle 1 og søyle 2 i det 9.
rammeprogrammet, Horisont Europa. Under søyle 1, har Nord fått innvilget et ERC-prosjekt som igjen
har utløst en ERC proof of concept tilleggsfinansiering. I tillegg er universitet partnere i to
doktorgradsnettverk, finansiert under MSCA-ordningen. Under pilar 2 er universitetet partner i 3
pågående samarbeidsprosjekter finansiert under Horisont 2020.
Strategien til Nord universitet samt handlingsplan for forskning 2021 – 2024 uttrykker klare ambisjoner
om å realisere de tematiske satsingene i internasjonalt fremragende forskningsgrupper gjennom blant
annet å øke deltagelsen i internasjonale forskningsprosjekter samt systematisk og målrettet rekruttere
og utvikle forskertalenter.
Nord universitets delstrategi for EUs rammeprogram skal bidra til å operasjonalisere Strategi 2030
gjennom 4 identifiserte innsatsområder:
a. Ledelsesforankring og rammebetingelser
b. Profesjonelt støtteapparat ved Nord universitet for søknadsskriving, kontrakter og
prosjektdrift
c. Styrke deltakelsen med flere og bedre søknader
d. Bygge robuste internasjonale nettverk og tilrettelegge for økt internasjonalt samarbeid

A: Nord universitet skal ha en målrettet satsning mot EUs rammeprogram, som er
forankret i alle ledd i organisasjonen, med gode rammebetingelser
Delmål
1. Målrette
insentiv

Tiltak
Ansvarlig
a) Det skal utvikles tiltak
AFU
gjennom strategiske midler
som skal styrke EUsatsningen på
faggruppenivå

b) Ordningen med PES-midler
skal utnyttes bedre
gjennom tettere dialog
med fakultetene om behov
og prioritering
2. Lokale
a) Fakultetene skal utarbeide
handlingsplaner
årlig kvantifiserbare mål og
på fakultetene
planer for deltakelse i EUs
rammeprogram

Fakultet

Evaluering
a) Evaluering av
strategiske midler
b) Dialogmøter for PES 2
ganger per år

Årlige rapporter/PESdialogmøter
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3. Implementere
European
Charter for
Researchers
and a Code of
Conduct for the
Recruitment of
Researchers
(Charter&Code)

a) Starte implementering av
Charter&Code, som er et
internasjonalt gjenkjent
kvalitetstegn på HR
Excellence i forskning.

HR, AFU

Charter&Code
implementeringsprosessen
satt i gang

B: Nord universitet skal ha et profesjonelt støtteapparat som skal tilrettelegge og gi råd for
søknadsskriving, kontraktsbistand og prosjektdrift i tråd med EUs krav og føringer
Delmål
1. Systemer for
kvalitetssikring av
forskningssøknader,
kontraktsinngåelse
og drift skal
videreutvikles og
implementeres

2. Kompetanseheving
av administrativt
ansatte på budsjett
og forskningsstøtte
mot EU prioriteres

Tiltak
a) Kvalitet i Nord (KiN)
revideres og
videreutvikles
b) Maler for
samarbeidskontrakter
lastes opp på KiN og
revideres jevnlig.
Kontraktsstøtte gis ved
behov.
c) Budsjettplanleggingsver
ktøy og støtte for
rapportering inkl. maler
og retningslinjer lastes
opp på KiN og revideres
jevnlig.
d) Maler og støtteverktøy
for FAIR datahåndtering
i tråd med EUs krav til
åpenhet i forskningen utvikling av
datahåndteringsplaner,
OA, åpne data og
tilsvarende vil
oppdateres etter EUs
reglement og lastes opp
på KiN
e) Det vil oppfordres til
kollegavurdering av
søknad for
kvalitetssikring
a) Kartlegging av behov for
økt kompetanse på
fakultet og sentralt.
b) Det avsettes egne midler
for
kursing/etterutdanning

Ansvarlig
AFU, UB,
IT, og
økonomi

Evaluering
Årlig revidering av innhold
på KiN

AFU og
fakultet

PES-dialogmøter
Tematiske møter med
forskningrådgivere på
fakultet
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3. Beskrivelsen av
kjønnsdimensjonen
i prosjektsøknader
skal styrkes

av administrative fra
PES-støtte
c) Det skal avholdes
jevnlige møter med
forskningsrådgivere fra
alle fakultet for
kompetanse og
erfaringsdeling
a) Gender Equality Plan
(GEP) skal
oppdateres/revideres
etter EUs føringer
b) Støttetjenester for
kjønnsdimensjonen i
prosjekter skal
videreutvikles

HR

Årlig revidering av GEP

C: Nord universitet skal øke antall og kvalitet på søknader sendt inn til EUs rammeprogram
Delmål
1. Øke antall og kvalitet på
søknader til søyle 1 –
fremragende forskning

2. Øke antall søknader til søyle 2
– globale utfordringer inkl.
WIDERA-programmet

Tiltak
a) Videreføre MSCA PF
masterclass
b) Utvikle godt
støttesystem, inkl.
støttemateriale, maler
(expressions of interest,
ph.d.-ansettelse,
budsjettering i ERC
søknader m.m.) og bruk
av erfaring i pågående
prosjekter og søknader
c) Opprette rammeavtale
med konsulentbedrifter
for støtte og
kvalitetssikring av
søknader
d) Målrettet og langsiktig
rekruttering og
oppbygging av gode
kandidater og miljø m.t.p
ERC-finansiering
a) Komme tidlig i posisjon
ved å identifisere søkere
til utlysninger ved
mottak av «scoping
papers»
b) Gjennomføre
informasjonsmøter på
fakultetene ved nye
utlysninger – med fokus

Ansvarlig Evaluering
AFU og
a) Antall
fakultet
søknader
og kvalitet
på søknader
b) Støttesystem
utviklet og
revidert i
samarbeid
med
fakulteter
c) Signert
rammeavtale

AFU og
fakultet

Økning i antall
søknader
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c)
d)

3. Øke antall koordinerte
søknader fra Nord

a)

b)

c)

d)

4. Øke kvalitet på «impact» /
samfunnsnytte i søknader

a)

b)

på fagområdene
innenfor hvert fakultet
Organisere lokale
prosjektutviklingskurs for
HEU
Det kan bevilges ekstra
ressurser for gjenbruk av
søknader over
«threshold» som ikke ble
finansiert
Det legges ekstra
ressurser i
støttetjenester og PES
der Nord står som
koordinator av søknad
Målrettede insentiver
ved innvilget koordinert
RIA/IA/CSA søknad over
strategiske midler, for å
øke administrativ
kapasitet på fakultet for
gjennomføring av
prosjekt.
«Best practice» ved
koordinering av søknader
deles gjennom infomøter
og forskningsstøttefora
Det skal holdes egne kurs
rettet mot
koordinatorrollen i et EUprosjekt
Utvikle en generisk
støttepakke på impact,
inkl. digitale
verktøy/webinar,
presentasjoner etc.
Direkte støtte på impact i
søknader

AFU

Økning i antall
koordinerte
søknader

AFU

Antall søknader
støttet, økt score
på impact

D: Nord universitet skal jobbe strategisk og langsiktig for å etablere robuste internasjonale
nettverk for samarbeid til EUs rammeprogram og jobbe for å påvirke utlysningene
Delmål
1. Øke antall evaluatorer
på Nord

2. Øke deltakelsen fra
Nords forskere i
internasjonale fora

Tiltak
a) Informasjonskampanjer knyttet til
å melde seg som evaluator på
intranett og ute i fakultetene
b) Etablere en ressursgruppe av
evaluatorer på Nord
a) Kartlegge muligheter, mobilisere
og bidra med økonomisk støtte til
økt aktivitet

Ansvarlig
AFU

AFU og
fakultet

Evaluering
Antall
evaluatorer
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3. Delta aktivt i regionale
EU-nettverk

4. Øke anvendelsen av
regionale kontorer i
Brussel (Nord-Norge og
Trøndelag)

5. Delta i NFRs tematiske
referansegrupper
6. Kartlegge eksisterende
internasjonale eksterne
nettverk og muligheter
for nye

7. Synliggjøre og
oppmuntre synergier
mellom Erasmus+ og
HEU, og andre relevante
programmer

a) Prosjektledelse av EU-nettverk
Nordland
b) Oppfølging aktiviteter i begge EUnettverkene og være en
koblingsaktør for fagmiljøene ved
Nord i nettverkene
a) Regelmessige møter for gjensidig
oppdatering
b) Systematisk bruk av ERRINnettverket for posisjonering,
partnersøk m.m.
c) Gjøre tilbudene fra
regionskontorene kjent for alle
fakulteter gjennom informasjon og
møtedeltakelse
a) Rekruttere forskere/eksperter til
NFRs referansegrupper
a) Kartlegge relevante Cost-nettverk
og mobilisere forskere til
deltakelse
b) Kartlegge nettverksdeltakelse på
fakultetsnivå
c) Få unge forskere inn i etablerte
nettverk

AFU

a) Jobbe målrettet for å synliggjøre
synergier mellom Erasmus+ og
Horisont Europa og andre
relevante programmer
b) Kartlegge og oppmuntre
mobilitets- og
nettverkingsmuligheter i E+ og
HEU som kan benyttes i økt
søknadsaktivitet.

AFU, IK

AFU og
fakultet

AFU og
fakultet
AFU og
fakultet

Informasjon
om
synergiene
og
mulighetene
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Utsatt
implementering av
av nytt
nytt system
system for
for forskningsdokumentasjon
forskningsdokumentasjon og
og vitenarkiv
vitenarkiv
Utsatt implementering
(CRIS/NVA)
(CRIS/NVA)
Som
Universitetsbiblioteket orienterte
orienterte Forskningsutvalget
Forskningsutvalget om
om ii møtet
møtet 20.01.22,
20.01.22, er
er det
det
Som Universitetsbiblioteket
planlagt innført
innført et
et nytt,
nytt, nasjonalt
nasjonalt system
system for
for forskningsdokumentasjon
forskningsdokumentasjon og
og vitenarkiv.
vitenarkiv. Sikt
Sikt -–
planlagt
Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
tjenesteleverandør er
er ansvarlig
ansvarlig for
for det
det nye
nye systemet,
systemet, som
som vil
vil inkorporere
inkorporere
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både forskningsdokumentasjonssystemet
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{Current Research
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Information System
både
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og Brage
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II Sikts
Sikts oppdaterte
oppdaterte versjon
versjon av
av prosjektets
prosjektets styringsdokument
styringsdokument (versjon
2.2). framgår
framgår det
flere
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det at
at flere
av
oppgavene som
som skulle
skulle vært
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en tidligere
fase av
av prosjektet,
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ennå ikke
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ferdigstilt.
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tidligere fase
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Konsekvensen av
av dette
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NVA/CRIS forskyves
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