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ENDRINGER AV RETNINGSLINJER FOR NORD UNIVERSITETS OA-FOND
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar de foreslåtte endringene i retningslinjene for Nord
universitets Open Access-fond.
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Sammendrag
Endringene innebærer at universitetets OA-fond kun dekker utgifter til publisering dersom det
ved eksternfinansierte forskningsprosjekt ikke er mulig å få dekke slike utgifter gjennom
prosjektet.

Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitets Open Access-fond som ble opprettet i 2013 (arkivref. 2010/1984/041.6) er et
viktig insentiv for å øke OA-publisering ved Nord universitet. Bruken av fondsmidler har økt fra
cirka 50.000 kroner i 2015 til cirka 1 million kroner i 2018.
Drøfting
Gjennom Plan S krever det europeiske forskningsrådet (ERC), en rekke nasjonale, europeiske
forskningsråd (inklusiv Norges forskningsråd), samt andre store forskningsfinansiører, at artikler
fra forskning de finansierer, sikres åpen tilgang fra 2020. Med norsk tilslutning til Plan S vil det i
utgangspunktet kunne forventes en ytterligere økning i bruk av universitetets OA-fond i årene
framover. En slik økning vil imidlertid kunne motvirkes gjennom de nylig inngåtte avtalene med
store forlag som Wiley og Elsevier, ettersom avtalene innebærer åpen tilgang1. Samtidig er det i
skrivende stund usikkert om og eventuelt hvilke avtaler som blir inngått med de to andre store
tidsskrift-forlagene, Springer Nature og Taylor & Francis. Utfallet av forhandlingene med disse vil
også påvirke bruken av OA-fondet.
Med nasjonal og internasjonal dreining mot OA-publisering, og forskere som samarbeider på
tvers av forskjellige norske universiteter og høgskoler, er det uansett viktig at institusjonenes
retningslinjer er mest mulig enhetlige.
NTNU gir ikke støtte til artikler som er resultat av ekstern finansiering der midlene kan dekke
forfatterbetaling. UiT har lignende formuleringer om at midler til å dekke forfatterbetaling for
artikler som er et resultat av eksternt finansierte prosjekter, bør innarbeides i prosjektsøknadene. Begge universitetene påpeker imidlertid at dette ikke gjelder forskningsprosjekter
finansiert av Norges forskningsråd (NFR), ettersom NFR allerede bidrar til å finansiere OApublisering gjennom STIM-OA-ordningen. Sistnevnte ordning innebærer at institusjonene
kompenseres inntil 50 prosent av kostnadene for OA-publisering. Ordningen er nylig forlenget,
og vil vare til og med 2022.
En rekke store endringer som skjer på feltet OA-publisering, gjør at det p.t. er noe vanskelig å
forutsi den framtidige bruken av universitetets OA-fond, men uavhengig av disse endringene
framstår det likevel som klokt at retningslinjene ved Nord universitet er i tråd med de
retningslinjene som gjelder ved andre norske universitet.

Vurdering
Etter en samlet vurdering anbefales det å tilføye følgende punkt i Retningslinjer for Open Accessfondet ved Nord universitet:

Avtalene sikrer til sammen åpen publisering og tilgang til forskningsartikler fra cirka 2900
vitenskapelige tidsskrifter.
1

9/19 Endringer av retningslinjer for Nord universitets OA-fond - 16/05170-11 Endringer av retningslinjer for Nord universitets OA-fond : Endringer av retningslinjer for Nord universitets OA-fond

1. Nord-forskere anmodes om å inkludere støtte til å dekke publiseringsavgift (APC) i
sine søknader om ekstern finansiering. Artikler som er resultat av ekstern finansiering
med avsatte midler til å dekke forfatterbetaling, skal ikke støttes gjennom OA-fondet.

Vedlegg:
Retningslinjer for Open Access-fondet ved Nord universitet
Guidelines for Nord University’s Open Access Fund
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Tittel:
Forvaltes av:
Virkningsdato:
Arkivreferanse:
Fastsatt av:
1)

Retningslinjer for Open Access-fondet ved Nord universitet
Universitetsbiblioteket
14.03.2019
FU-sak 3/19, arkivref: 16/05170-8
Rektor

Det er kun korresponderende forfatter/corresponding author som kan søke om støtte.
Korresponderende forfatter må ha tilknytning til Nord universitet og kreditere Nord
universitet i publikasjonen.

2)

Hvis korresponderende forfatter for en tidsskriftsartikkel krediterer flere institusjoner, kan
han/hun bare søke en av institusjonenes Open Access-fond om støtte.

3)

Støtte gis kun for rene Open Access-tidsskrifter (disse gir fri tilgang til alle artikler), ikke
for abonnementsbaserte hybride tidsskrifter som gir mulighet til frikjøp av enkeltartikler (hybrid Open Access).

4)

Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og godkjent
på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) hos Norsk senter for
for forskningsdata (NSD).

5)

Artikkelen må være fagfellevurdert.

6)

Det gis kun støtte til dekning av publiseringsavgift (APC – Article Processing Charges) til
artikler som er akseptert for publisering. Det gis ikke støtte til artikler som er sendt inn,
men ikke akseptert, eller til artikler som allerede er publisert.

7)

Støtte gis ikke for tilleggsavgifter (fargetrykk, språkvask, ekstra illustrasjoner/sider etc.).

8)

Hvis artikkelen blir akseptert for publisering, sendes søknad; bruk eget skjema for å søke
om støtte til dekning av publiseringsavgift.

9)

Universitetsbiblioteket avgjør søknadene løpende så lenge det er midler.

10) Det er et krav at våre betalingsrutiner følges.
11) Forfatter/Søker må påse at artikkelen registreres og lastes opp i CRIStin.
12) Dersom støtte avslås fordi fondets midler er oppbrukt, kan det ikke søkes om dekning av
utgifter for den samme artikkelen i et senere år der fondet ev. har fått nye midler.
13) Universitetsbibliotekets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.
14) Forfattere som vurderer å publisere i rene Open Access-tidsskrifter med artikkelavgift,
kan be om en forhåndsgodkjenning (tilsagn om støtte) – for senere å føle seg trygg på å at
artikkelavgiften dekkes av fondet. Tilsagnet er gyldig i 1 år fra innvilget dato.

1
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Title:
Administrator:
Entry into force:
Archival reference:
Passed by:
1)

Policy for Nord University’s Open Access fund
University library
14.03.2019
FU-sak 3/19, arkivref: 16/05170-8
Rector

Only corresponding authors may apply for funding. The applicant must be affiliated with
Nord University and credit Nord University in the publication.

2)

If the corresponding author of a journal article credits more than one institution, he/she
may only apply to the Open Access fund at one of these institutions for funding.

3)

Funding is granted to pure gold Open Access journals only (these provide Open Access
to all their articles), not to hybrid journals where the author can pay a fee to an otherwise
subscription-based journal to make an individual article Open Access (hybrid Open
Access).

4)

The journal must be registered in the Directory of Open Journals (DOAJ) and ranked as
level 1 or 2 in NSD’s Database for Higher Education.

5)

The article has to be peer reviewed.

6)

Funding is only granted to cover APCs (Article Processing Charges) for articles accepted
for publication. Funding is not given to articles that are submitted, but not accepted, or
articles that are already published.

7)

Funding is not granted for additional costs (colour print, English editing charge, additional
illustrations/pages etc.).

8)

If the article is accepted for publication, send the application form.

9)

The University Library makes decisions on applications on a regular basis as long as funds
are available.

10) The payment of the APC must be made in accordance with our payment routines.
11) The author/applicant must make sure that the article is registered in and uploaded to
CRIStin.
12) If the application is rejected because the fund is empty, the applicant may not apply for
funding for the same article at a later year when the fund may have received new funding.
13) The University Library’s decisions are final with no opportunity for appeal.
14) Authors who are considering publishing in a pure Open Access journal with APCs can ask
for a preliminary approval – to be sure that the APC will be covered by the fund. The
preliminary approval is valid for 1 year from the grant date.
1
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16/05170-9
Berit Eliassen
Torvald Blikra Egeland
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Møtedato

FINANSIERING AV OA-HYBRID PUBLISERINGER
Forslag til vedtak:
FU anbefaler at en ikke gjør endringer i retningslinjene til OA-fondet på nåværende
tidspunkt. Videre ønsker FU en ny sak om retningslinjene til høsten.
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Sammendrag
I forbindelse med behandlingen av FU sak 3/19 Endring av retningslinjer for Nord universitets
Open Access-fond (arkivref 16/05170-8) ble det diskutert om fondet også skulle dekke hybrid
Open Access publisering i nivå 2 tidsskrifter. Med bakgrunn i diskusjonen har biblioteket
utarbeidet en sak om temaet.
Saksframstilling
Bakgrunn
Hybrid Open Access:
Det er tre modeller for Open Access publisering:
• Gull OA; publisering av artikler i åpne tidsskrift
• Grønn OA; egenarkivering av artikler i åpne vitenarkiv
• Hybrid OA; åpen publisering av artikler i abonnementsbaserte tidsskrifter
Hybrid OA innebærer frikjøp av enkeltartikler. Disse artiklene blir publisert i tradisjonelle
abonnementsbaserte tidsskrifter, men gjøres åpen tilgjengelig mot at en betaler en ekstra
forfatteravgift (APC). Hybrid OA er normalt den mest kostbare veien mot åpen tilgang til
vitenskapelige artikler.
Den norske nivåinndelingen:
Norge har et særnorsk poengsystem for vitenskapelige publisering kalt Norsk
publiseringsindikator1. Formålet med publiseringsindikatoren er å fremme god forsknings og
skape oversikt over og innblikk i forskningsaktivitetene. Indikatoren brukes til å beregne
poeng for vitenskapelige publikasjoner som danner utgangspunkt for den resultatbaserte
omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene. For å skape et insitament for forskerne til å
publisere i de mest prestisjefylte kanalene innenfor deres fagfelt er publiseringskanalene
(tidsskrifter, serier og forlag) delt inn i to nivåer. Der nivå 2 skal være begrenset til
publiseringskanaler som:
• Oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger og utgir de mest
betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere
• Til sammen utgir om lag en femtedel av fagets vitenskapelige publikasjoner
Regjeringen vurderer å endre publiseringsindikatorer og har sendt 3 forslag ut på høring 2.
Det ene forslag er å beholde dagens system mens det to andre er endringsforslag i lys av
Plan S. Det ene endringsforslaget innebærer at en beholder dagens ordning, men at det i
tillegg blir et eget insentiv for åpen publisering. Mens det andre går ut på at en fjerner
forskjellene mellom nivå 1 og 2 i påvente av at det blir flere nivå 2 muligheter i paraplyen for
åpen publisering 3.

1

Informasjon om norsk publiseringsindikator
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-eventuell-justering-av-publiseringsindikatoren-i-lys-avplan-s/id2640954/?expand=horingsnotater
3
https://khrono.no/nybo-open-access-publisering/regjeringen-vurderer-a-endre-systemet-for-a-telleforskning/280891
2
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Antall publikasjonspoeng:
Det er viktig for Nord universitet å øke produksjonen av publikasjonspoeng. I KD’s
tildelingsbrev for 2019 står det at innen 2020 skal antall publikasjonspoeng per faglig årsverk
være minst 1,0. De foreløpige tallet for 2018 er 0,6. Den mest effektive måten å øke
produksjonen av publiseringspoeng er å øke antall publiseringer på nivå 2, da dette gir tre
ganger så høy uttelling.
Nasjonale retningslinjer og Plan S:
I «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» 4 er det et uttalt
mål om at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler
være åpent tilgjengelige. Videre oppfordres det til at forskere og forskningsutførende
institusjoner bidrar for å fremme publiseringstjenester av god kvalitet og til riktig pris.
Retningslinjene spesifiserer ikke hvilken OA-modell som foretrekkes, men det er grunn til å
tro at Plan S med sine konkretiseringer vil sette standarden for fremtidig OA-publisering.
Plan S fastsetter i et av sine hovedprinsipper at hybrid modellen ikke er kompatibel med Plan
S. Implementeringsveilederen, som er en veileder for den praktiske gjennomføringen av Plan
S, blir først fastsatt i løp av sommeren. Selv om ikke veilederen er klar så er det mye som
tyder på at Plan S vil bli restriktiv i forhold til OA-hybrid og vil bare åpne for hybrid OApublisering i tilfeller der det foreligger en konkret overgansavtale med tidsskriftet og da
spesielt for tidsskrifter som eies av såkalte «learned societies».
Det er også et uavklart spørsmål om hvem som skal finansiere publiseringen i Plan S. I
hovedprinsippene slås det fast at det er forskningsfinansiøren eller institusjonene og ikke
enkeltforskeren som skal dekke kostnader med publiseringen.
Publiser og les-avtaler:
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning (UNIT) har inngått avtale med
Wiley om åpen publisering. Dette er en såkalt «publiser og les-avtale» der alle norske artikler
i Wileys tidsskrifter blir åpen tilgjengelig samtidig som en opprettholder lesetilgangen til
artikler som ennå ikke er åpne i abonnementstidsskriftene. Fordelen med avtalen er at
kostnaden med å gjøre artikler åpent tilgjengelig inngår i avtalen. Avtalen er en
overgangsavtale der andel av artikler som gjøres åpent tilgjengelig, som en del av avtalen,
økes gradvis fra år til år. I 2021 vil andelen være tilnærmet 100 %. Avtalen omfatter
publisering i Wileys gull og hybrid tidsskrifter, men enkelte av deres learned society
tidsskrifter er unntatt fra avtalen. Det vil si at bruken av OA-fondet til publisering i Wiley vil
gradvis reduserer fram mot 2021. UNIT har nylig inngått en lignende avtale med Elsevier som
et pilotprosjekt5 og er i forhandlinger med SpringerNature og Taylor & Francis 6. Dette kan
medføre at bruken av OA-fondet reduseres ytterligere i årene framover.
Økonomiske konsekvenser:
Oversikt over antall artikler publisert på nivå 2 i 2018:
Fakultet
4

Antall artikler

Gull

Hybrid

Grønn

Gj. snittspris Hybrid

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
https://khrono.no/elsevier-open-access-publisering/her-er-avtalen-med-elsevier/281496
6
https://www.openaccess.no/forhandlinger-og-framtidig-tilgang.html
5
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FBA
FLU
FSH
FSV
HHN
Sum

5
9
12
7
11
44

1
2
3

3
1
1

1
7

2
7

1
6
8
7
8
30

23 900,27 500,30 900,27 800,21 600,26 340,-

Trekker en fra de 7 artiklene som ble publisert i rene OA-tidsskrifter (Gull) står en igjen med
37 artikler som potensielt kunne bli dekt av OA-fondet. Med en gjennomsnittpris for OAHybrid på 26 340,- vil dette kostet opp mot 1 mill NOK. En legger da til grunn at OA-fondet
skulle dekke kostnaden for alle 37 artikler.
Antall publiserte artikler på nivå 2 ved Nord universitet har økt de siste årene (se tabell
under) noe som medfører at kostnaden trolig vil stige i årene som kommer.

Antall artikler på nivå 2
50

40
30
20
10
0
2014

2015

2016

2017

2018

Praksis ved andre institusjoner:
Universitet
UiB
UiS
UiA
USN
NMBU
NTNU
UiT
OsloMet
UiO

Publiseringsfond

Refusjon av APC Hybrid OA

Kommentar

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei

Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Kun nivå 2, inntil 50 %

Av de 8 universitetene som har publiseringsfond er det kun publiseringsfondet ved UiB som
åpner for refusjon av utgifter knyttet til hybrid-OA (med inntil 50 %). Biblioteket har vært i
kontakt med spesialbiblioteker Tormod Strømme ved universitetsbiblioteket, UiB. Han
begrunner UiB’s praksis med:
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UiB introduserte en 3-årig prøveordning for støtte til åpen publisering i 2013. Da ble det gitt
full støtte til åpen publisering i både Open Access- og hybridtidsskrifter. Etter en evaluering i
2016 ble regelen om 50 % refusjon til hybridpublisering på nivå 2 introdusert. Begrunnelsen
var delvis at det var problematisk å plutselig fjerne all støtte til hybridpublisering og delvis et
ønske om å oppfordre til åpen publisering på nivå 2 (og det er få OA-tidsskrift på nivå 2).
Dekning av 50 % ble vedtatt fordi det utgir om lag den samme summen som å publisere i OAtidsskrift. UiB’s styre har samtidig slått fast at dersom det blir slutt på midlene i fondet, er
det støtte til hybridpublisering som skal nedprioriteres. Foreløpig har ikke dette vært et
problem, men dette er en situasjon som kan oppstå i nærmeste framtid. Med tanke på
praksis ved andre institusjoner og sett i lys av Plan S tror han ikke at støtte til
hybridpublisering ville blitt gitt hvis publiseringsfondet skulle opprettes i dag.
Drøfting
Det er flere pågående prosesser som vil påvirke hvordan Nord bør forvalte OA-fondet i tiden
fremover. Implementeringsveilederen for Plan S blir ferdigstilt til sommeren og vil trolig
avgjøre fremtiden til OA-hybrid publisering. UNIT har lykkes med å lande to store «publiser
og les» avtaler og er i forhandlinger med to andre store forlag, en stor del av utgiftene ved
OA-publisering inngår i de nasjonale avtalene. Det kan komme endringer i
publiseringsindikatoren som påvirker bruken av OA-fondet. Universitetene i Norge er per
dags dato samkjørte i hvordan en forvalter OA-fond, og det er kun UiB som åpner opp for å
dekke utgifter ved OA-hybrid publisering.
Vurdering
er i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale trender. Men i lys av pågående prosesser
anbefales det at en ikke endrer retningslinjene nå men at en tar en ny diskusjon rundt
retningslinjen til høsten.
Vedlegg:
Skriv her
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MANDAT PROREKTOR FOR FORSKNING OG UTVIKLING
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar mandat for prorektor for forskning og utvikling
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Sammendrag
Som et ledd i utviklingen av et kvalitetssystem for forskning og utvikling ved Nord
universitet, er det viktig å få avklart og vedtatt rolle og mandat til prorektor.

Saksframstilling
Beskrivelse av prorektor for forskning og utvikling sitt mandat

Prorektor for forskning og utvikling
•
•
•
•
•
•
•

Prorektor for forskning har ansvar for forsknings- og innovasjonsstøtte, samt
universitetsbiblioteket.
Prorektor for forskning leder det sentrale forskningsutvalget.
Prorektor for forskning har ansvar for at det drives et systematisk kvalitetsarbeid
innen forsknings- og innovasjonsstøtte.
Prorektor for forskning har ansvar for at det drives et systematisk kvalitetsarbeid i
doktorgradsprogrammene.
Prorektor for forskning har ansvar for at det systematiske kvalitetsarbeidet
dokumenteres i tråd med gjeldende regelverk.
Prorektor for forskning har ansvar for å videreutvikle det systematiske
kvalitetsarbeidet i doktorgradsprogrammene.
Prorektor for forskning har ansvar for å sikre et velfungerende system for
akkreditering, evaluering, revidering og fornyet godkjenning ved vesentlige endringer
(reakkreditering) av doktorgradsprogrammene.

Bakgrunn
Rolle og mandat til prorektor for forskning og utvikling har tidligere ikke blitt vedtatt.

Drøfting
En avklaring av rolle og mandat for prorektor er viktig i forhold til kvalitetssikring.

Vurdering
Et klart mandat vil være positivt for Nord universitet sitt kvalitetssikringssystem
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Reid Hole
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Saksgang
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28.05.2019

KVALITETSFORUM PH.D.
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget ber om at innspill slik de fremkom i møtet, tas med i det videre arbeid
med etablering av Kvalitetsforum for PhD-utdanningene ved Nord universitet.
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Saksframstilling
Bakgrunn

Kvalitetsforum for PhD-utdanningene ved Nord universitet
1. Innledning
I forberedelsen av NOKUT-tilsynet av Nord universitets kvalitetsarbeid har det kommet til
syne et behov for å ha et felles kvalitetsforum for de fire PhD-utdanningene ved
universitetet.
2. Kvalitetsforum for PhD-utdanningene
Forslag til mandat og sammensetning:
Mandat
Kvalitetsforum for PhD-utdanningene ved Nord universitet er et forum for å styrke kvaliteten
i universitetets forskerutdanning og øke samarbeidet mellom de enkelte PhD-utdanningene.
Forumet skal skape muligheter for å:
• Samarbeid om tolkning og iverksetting av nasjonale krav og forventninger, samt
felles innspill eller svar (og høringer) til nasjonale organ, der dette er naturlig.
• Drøfte utfordringer og sørge for erfaringsdeling knyttet til den faglige
gjennomføringen av forskerutdanningen, som for eksempel organisering av
studieløpet, veiledning, veilederopplæring, opplæringsprogram, studentutveksling,
osv.
• Gi innspill til sentrale organ ved Nord universitet i saker som berører PhDutdanningen.
• Vurdere felles tiltak som kan styrke kvaliteten i forskerutdanningen, som samarbeid
om obligatoriske kurs, kurs i akademiske ferdigheter (litteratur review, akademisk
skriving, skriving av kappe etc.) og kurs i generiske og overførbare ferdigheter
(kommunikasjon, presentasjon etc).
Kvalitetsforum er et rådgivende organ som rapporterer og gir innspill til prorektor for
forskning, til det sentrale forskningsutvalget, og det sentrale utdanningsutvalget.
Den sentrale forskningsadministrasjonen er sekretariat for kvalitetsforum.
Sammensetning
Kvalitetsforum skal ha følgende sammensetning:
• Prorektor forskning og prorektor utdanning eller deres stedfortredere.
• Programansvarlig for de fire PhD-utdanningene.
• En representant for stipendiatene i hver av PhD-utdanningene.
Der det er relevant deltar representant fra forskningsadministrasjonen og/eller
studieavdelingen. Forumet velger selv hvem andre som bør delta på de enkelte møtene,
avhengig av tematikk.
Ledelse av kvalitetsforum går på omgang blant de programansvarlige. Funksjonstiden for
leder er på minimum to år for å sikre kontinuitet.
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3. Videre saksgang
1. Forslag om kvalitetsforum legges fram som sak i FU.
2. Forslag om kvalitetsforum legges fram som sak i Utdanningsutvalget (UU).
3. På bakgrunn av innspill fra FU og UU utarbeides det en rektorvedtakssak.
4. Rektor fatter vedtak og kvalitetsforum etableres.
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Arkivsak-dok.
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Reid Hole
Per Gaute Pettersen
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VURDERING AV IMPACT I FORSKNINGSSØKNADER
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering.
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Sammendrag
«Impact» eller på norsk; «Virkninger og effekter», er ett av tre hovedkriterier for vurdering
av søknader om forskningsmidler både i Horizon2020 og i Norges forskningsråd. Dette stiller
krav til innhold i og utforming av søknadene, og i noen grad også i form av dokumentasjon
og spredning i etterkant.
Det betyr at både, Avdeling for Forskning og Utvikling (AFU), universitetets TTO (Technology
Transfer Office) Nord innovasjon AS og eventuelt kommunikasjonsavdelingen må bistå i å
definere og spre informasjon om impact i forskningsprosjekter.
AFU har kompetanse, metodikk og nettverk også gjennom Nord Innovasjon AS for å kunne
støtte arbeidet med å definere og realisere impact i søknader om forskningsmidler. Dette er
primært aktuelt i prosjekter som er relatert til næringsmessig utnyttelse, herunder også
potensielle kommersialiseringsprosjekter.

Saksframstilling
Bakgrunn
Både Norges forskningsråd (NFR) og EUs Horizon2020 (H2020) opererer med tre generiske
kriterier for vurdering av forskningssøknader:

(Kilde: John-Arne Røttingen, foredrag på NARMA-konferanse 07.03.2019)

I tillegg vil selvsagt søknadens relevans i forhold til krav og føringer i utlysningen være et
viktig kriterium.
Både NFR og H2020 har benyttet denne tredelingen over noe tid, men NFR har rendyrket
disse kriteriene fra og med siste utlysing (april i år). Kriteriet «virkninger og effekter» eller
«impact» (heretter i hovedsak kalt «impact») har fått økende fokus, og var bl.a. et
hovedtema under NARMA-konferansen i mars i år.
Bakgrunnen for fokus impact kan sies å være todelt:
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1. Behovet for at forsknings- og innovasjonsprosjekter klarere adresserer globale
bærekraftsmål og andre definerte samfunnsutfordringer. Forskningens
transformative rolle i samfunnet vektlegges.
2. Samfunnskontrakten, hvor det er forventninger til at midler brukt til forskning skal gi
(en mer målbar) verdi for samfunnet. Forskningen sees på som en investering fra
samfunnet og for samfunnet, og investeringsviljen er betinget av synlige resultater og
effekter. Impact etterspørres konkret fra Europakommisjonen og fra Regjeringen ved
forskningsbevilgninger.
Vurdering av impact innebærer at resultater og effekter må sannsynliggjøres i forkant og
dokumenteres i etterkant av prosjektene. Foreløpig vil dokumentasjon i etterkant ha
begrenset direkte betydning for finansiering, men vil likevel være viktig for å bygge opp et
renomme og sannsynliggjøre impact i senere prosjektsøknader. I det britiske REF-systemet
(Research Excellence Framework) har man imidlertid gått så langt som å benytte
dokumentasjon av bl.a. «impact beyond academia» som et kriterium for å definere
framtidige grunnbevilgninger til forskningsaktørene.
Generelt kan man snakke om impact på flere plan, avhengig av type prosjekt:
•

•

•

Vitenskapelig/akademisk effekt:
o Vitenskap i verdensklasse, høy grad av sitering, viktige bidrag til
vitenskapelige områder
o Kapasitetsbygging
o Internasjonalt og interdisiplinært samarbeid
Samfunnseffekt:
o Adressere og takle samfunnsutfordringer, nasjonale prioriteringer eller FNs
bærekraftsmål
o Samfunnsmessig opptak/utnyttelse av forsknings- og innovasjonsresultater
Økonomisk og innovasjonsmessig effekt:
o Innovasjoner og økonomisk vekst
o Sysselsetting

NFR vurderer virkninger og effekter ulikt i ulike søknadstyper:
1. Forskerprosjekter – nyskapende og verdensledende forskningsmiljøer
o Vurdering av effekter på forskningen og forskningssystemet
2. Kompetanse og samarbeidsprosjekter – samspill mellom akademia, næringslivet og
offentlig sektor for å møte store samfunnsutfordringer
o Vurdering av effekter på velferd, livskvalitet, miljø og sikkerhet i samfunnet
3. Innovasjonsprosjekter – forskning og utvikling i næringslivet og offentlig sektor som
grunnlag for grønn omstilling, konkurransekraft og økt innovasjonsevne
o Vurdering av effekter på verdiskapning, nye næringer, arbeidsplasser,
digitalisering, omstilling og bedre tjenester i offentlig sektor
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H2020 har en lignende inndeling, basert på sine programpilarer:
Pillar

Pillar I
Excellent
Science

Programme

Expected impact

ERC (European Research
Consolidator)
FET (Future Emerging
Technologies)
Marie Curie

Highly cited publications
Institutional and national/regional policies inspired
Publications in high impact journals
Patent applications
Cross-sector and cross-country circulation of researchers
and PhD candidates
Research infrastructures accessible to all researchers in
Europe and beyond
Patent applications

Research infrastructure

Pillar II
Industrial
Leadership
Pillar III
Societal
Challenges

Leadership in Enabling
Industrial Technologies
Access to Risk Finance
Innovation in SMEs
All Programmes

Total investment mobilised via debt financing and
Venture Capital
Share of SMEs introducing innovations
Publications in high impact journals
Patent applications
Impact on Union legislation

I tillegg finnes mer presiserte og detaljerte forventninger til impact i de enkelte utlysninger,
både fra NFR og H2020.
I tillegg til å beskrive forventet impact, bør søker også beskrive hvordan man kan bidra til å
realisere virkninger og effekter. Hos NFR referert til som “Kommunikasjon og utnyttelse», og
i H2020 referert til «measures to maximize impact»). Som en del av dette kommer bl.a.
teknologioverføring og kunnskapsoverføring (TTO/KTO) inn i enkelte prosjekter.

Drøfting
Økt fokus på impact hos NFR og H2020 må naturlig nok tas hensyn til når våre
forskningsmiljøer skal utforme søknader. Forskerne eller forskningsgruppen vil være
avgjørende for å utforme det faglige innholdet i søknaden, mens forskningsadministrasjonen
sentralt vil være behjelpelig med å oppfylle kriteriet knyttet til gjennomføringsevne eller
«implementation». Når det gjelder å definere impact, ligger det et en mulighet for en større
samhandling mellom forsker, forsknings- og innovasjonsstøtte og eksterne aktører.
Seán McCarthy i konsulentselskapet Hyperion Ltd, lister opp to gylne regler for å skrive inn
impact i forskningssøknader:
1. Start søknaden med å skrive impact-delen
2. Forskeren bør ikke skrive impact-delen av søknaden, men overlate det til «den
partneren som skal bruke resultatene fra forskningen».
Gjennom det EU-finansierte prosjektet «Accomplissh» har man bl.a. arbeidet med impact
innenfor Social Science and Humaniora (SSH). Noen av konklusjonene ble presentert på
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NARMA-konferansen i mars, med fokus på administrasjonens rolle knyttet til å støtte
definisjon og dokumentasjon av impact. Dette involverer både TTO-funksjoner,
forskningsadministrasjon/-støtte og kommunikasjon. Anbefalingene var som følger:
-

-

-

TTO-funksjonen bør utvide fokus fra teknologioverføring til kunnskapsoverføring og utveksling, bidra til å vurdere det eksterne potensialet av prosjektet og koble
forskningsmiljøet med eksterne aktører/brukere. TTO-en vil også være en aktør i å
realisere de antatte effektene i form av kommersialisering eller kunnskapsoverføring.
Forskningsadministrasjon/-støtte kan bistå med mer generell rådgiving i forhold til
søknadsutforming med fokus på impact, samt å spesielt vurdere og dokumentere
vitenskapelige/akademiske effekter i forskningsprosjekter.
Kommunikasjon kan bidra til å spre resultater og dokumentasjon av effekter.

Viktige forutsetninger for å bidra til å definere og dokumentere impact vil være:
- Relevant akademisk bakgrunn
- Relevant bakgrunn fra næringsliv eller offentlig sektor
- Evne til å oversette forskning til både lekfolk og spesialister
- Kunnskap om hvordan kunnskap oppstår i relevante sektorer

Vurdering
Nord universitet sin TTO, Nord innovasjon AS, har etablert kompetanse og innhentet
metodikk for å kunne støtte definisjon av impact i forskningssøknader. Dette er primært
aktuelt i prosjekter som er relatert til næringsmessig utnyttelse, herunder også potensielle
kommersialiseringsprosjekter.
Gjennom Nord innovasjon AS har universitetet et kontaktnett mot nærings- og samfunnsliv,
samt øvrige TTO-er med tilsvarende virksomhet, som kan benyttes til å vurdere og definere
impact.
Nord innovasjon AS vil også være en aktør med tanke på kunnskapsoverføring eller
teknologioverføring fra forskningsprosjektet til nærings- og samfunnsliv, og dermed være
med på å realisere impact. Dette er det også viktig å få fram i prosjektsøknaden.
Nord innovasjon AS vil derfor ta en rolle i å bistå forskerne med å løfte søknadene på
området impact. En dialog med forskerne tidlig i prosjektutformingen vil også være ønskelig
med tanke på å fange opp eventuelle forhold knyttet til immaterielle verdier,
samarbeidsavtaler og kommersialiseringspotensial i prosjektene.
Det er inngått en tjenestekjøpsavtale mellom Nord universitet og Nord innovasjon AS, som
også omfatter denne arbeidsoppgaven. I henhold til avtalen innebærer aktiviteten å yte
assistanse til forskerne relatert til å beskrive impact av forskingsprosjekter. Nord har en
ambisjon om 100 søknader i året til Forskningsrådet og EU. Det anslås at det i rundt 40% av
disse er effekter og implementering knyttet til næringsmessig utnyttelse. Det budsjetteres
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med i gjennomsnitt 10 timer til hvert slikt prosjekt. Ramme for arbeidet blir dermed 400
timer.
Nord innovasjon AS har ingen ansatte, men bemannes av personell ved AFU. Aktiviteten er
likevel plassert hos Nord innovasjon AS for å relatere den til det næringsrettede arbeidet,
herunder også mulig kommersialisering.
Det er ønskelig at forskerne gjøres oppmerksom på dette tilbudet, og at det legges til rette
for samarbeid og kontakt mellom forskerne og Nord innovasjon AS.

Vedlegg:
Skriv her
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DISPONERING AV STRATEGISKE MIDLER 2019/2020
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar orienteringen til etterretning
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Sammendrag
I følge styrevedtak fra møtet den 20. desember 2018, sak 18/04065-3, skal inntil 13,5 MNOK
disponeres til tre ulike tiltak som kan bidra til å øke forskningsproduksjonen ved Nord
universitet. Tiltakene er tildelet støtte etter søknad. Midlene skal i utgangspunktet utgiftsføres
senest ved utgangen av 2019, men det er gjort unntak på flere tildelinger for å tilpasse
individuelle behov. Ubrukte midler vil bli trukket tilbake.
For 2019/2020 er det etablert følgende tiltak –
Tiltak 1- Beholde talenter, til prorektor for forskning som beslutter tildeling.
Tiltak 2- Forskerutviklingsstipend, det etableres egen komite som vurderer kandidatene og
innstiller til stipend. Innstilling skjer til prorektor forsking, som beslutter tildeling.
Tiltak 3 - Mentorordning, tildeles etter innsendt plan godkjennes av protektor for forskning

Saksframstilling
Pr 20.mai 2019 er det mottatt 9 søknader til tiltak 1, 5 søknader til tiltak 2 og 15 søknader til
tiltak 3.
Tiltak 1 tildeles forløpende etter søknad, så lenge det er midler tilgjengelig.
Totalt bevilget
Tildelt pr 20.5
Gjenstående
Fakultet
FBA
HHN
FSV
FLU
FSH

8 000 000,2 582 000,5 418 000,Antall tildelinger
4
2
3
0
0

Tildelt beløp
1 248 000
696 000
1 044 000
0
0

Kommentar
50.000 i driftsstøtte

Tiltak 2 hadde søknadsfrist 1. mars og her er det ekstern komite som nå vurderer
tilkommende søknader.
Fakultet
FSV
FBA
HHN

Navn

Ønsker å søke

Frank Jacob
Amy Eycott
Sam Steyaert
Thomas Leirvik
Thomas Andrè Lauvås

Div prosjekt/artikler/bokprosjekt
NFR FriPro, Klimaforsk, Miljøforsk
NFR FriPro,
NFR/FRIPRO/EU-søknad/ERC StG 2021)
NRF/FRIPRO/ERC 2020/HighEFF/SFI
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Tiltak 3 hadde søknadsfrist 15. mars, men ble etter tilbakemelding ender til 20.5.
Totalt bevilget
4 000.000,Tildelt pr 20.5
3 150.000,Gjenstående
850.000,Fakultet
FBA
HHN
FSV
FLU
FSH

Vedlegg:
Skriv her

Antall mentorer
4
4
4
3
0

Tildelt beløp
800.000
850.000
800.000
700.000
0

Kommentar
50.000 i driftsstøtte
100.000 i reisestøtte
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Sammendrag
Midler fra NFR og RFF er en av tre forskningsindikatorer (antall disputaser, inntjente EU- og
NFR-midler og publiseringspoeng) i forskningsinsentivene fra Kunnskapsdepartementet.
Under følger en oversikt over innsendte NFR-søknader per 21. mai 2019.
Saksframstilling
I 2019 innførte NFR store endringer i søkeprosessen. 10. april ble satt som hovedfrist til
søknader for forskningsprosjekter i 2019 (i 2018 var utlysningene fordelt mellom flere
frister). Samtidig ble nye søknadstyper og vurderingskriterier introdusert.
Antall søknader på Nord har økt i 2019 i sammenligning med tidligere år. I 2019 leverte
forskere og administrasjon 50 søknader. Antall søknader i 2018 var 33. Oversikten vises i
tabellene nedenfor. De fleste søknader i 2019 var sendt innen fristen 10. april, og
evalueringen er enda ikke ferdig.

Tabell --. Oversikt. Innsendte NFR- og RFF- søknader 2018-2019.
Innsendte
søknader
Fakultet
FBA
FLU
FSH
FSV
HHN
Nasjonalt senter for kunst og kultur i
opplæringen
Senter for praktisk kunnskap
ADM

2018

Totalt:

8
3
2
8
9

2019
3
12
8
19
7

1
1
1
33

0
0
1
50
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Tabell --. Status. I NFR- og RFF- søknader 2018-2019.
2018

Fakultet/
Senter

Søknad Innvil
. sendt
g

2019

Avsla
Til
g/
vurde
avvist
r.

FBA

8

1

6

1

FLU

3

0

3

0

FSH

2

1

1

0

FSV

8

1

6

1

HHN
Nasjonalt
senter for
kunst og
kultur i
opplæring
en
Senter for
praktisk
kunnskap

9

4

4

1

0

1

ADM
Totalt

Søkt
beløp
(NOK)
44 414
000
22 385
000

Innstilt
beløp
(NOK)

Søkna
d.
sendt

Innvil
g.

Avsla
Til
g/
vurde
avvist
r.

Søkt
beløp
(NOK)

Innstilt
beløp
(NOK)

100 000

3

0

0

3 20 674 000

0

12

0

1

11 86 257 000

487 000

8

0

0

770 000

19

0

0

8 72 692 000
163 880
19
000

1

950 000
79 985
000
18 965
000

9 085 000

7

1

1

5 42 332 000

1

0

11 574
000

0

0

-

-

-

0

1

0

5 411 000

0

0

-

-

-

1

1

0

0

1

0

0

8

22

3

153 000
10 595
000

1

33

164 000
183 848
000

50

2

2

46

-

-

2 500
000

-

2 500 000
388 335
000

900 000
3 400
000
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EU SØKNADER 2019
I løpet av mai 2019 ble det sendt inn 14 EU-søknader, noe som er ny rekord for Nord
universitet. 10 søknader ble sendt til EU på H2020 og 3 søknader til ERA-NET, innen Blue-bio
programmet. De tre sistnevnte søknadene har alle industrielle partnere. Fem andre
søknader er under utvikling og vil bli sendt inn løpet av 2019 eller begynnelsen av 2020.
Disse er søknader på midler fra Marie-Curie aksjoner, ERC og H2020 bio horizon. Forskere
fra alle fakulteter er nå involvert i EU-søknader.

Orientering om PES 2019
Det ble igjen bevilget NOK 900.000 fra NFR til prosjektetableringsstøtte (PES-midler) ved
Nord universitet i 2019.
Alle prodekaner har blitt informert om hvordan PES-midler skal brukes og rapporteres med
arbeidsordrenummer og prosjekttittel. Denne informasjonen har blitt sendt til potensielle
EU-søkere.
Vi gjentar at det er viktig at fakultetene selv følger opp sine forskere, slik at kostnadene som
skal på PES blir ført riktig.
Hva kan midlene brukes til?
- Til støtte ved søknadsskriving rettet mot Horisont 2020, eller mot andre programmer som
mottar prosjektfinansiering fra Horisont 2020 (se listen nedenfor).
- Støtte til reiser og profilering for å delta på Horisont 2020-relevante arrangementer for å
få mer kunnskap om programmet og tilgang til nye nettverk og partnere.
Litt mer presist kan innvilgede midler benyttes til følgende:
- Frikjøp undervisning
- Reisekostnader
- Innkjøp konsulenttjenester
- Andre relevante direktekostnader knyttet til prosjektetablering
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Midlene kan ikke brukes til å dekke lønnsutgifter for faste ansatte.
Annen informasjon
Alle forskere som har sendt en søknad blir invitert til et møte for å analysere deres søknad
og for å følge opp prosjektene.
Nye søkere blir bedt om å sende inn «draft» av søknad til forskningsadministrasjonen en
måned før innsendelsesfrist til EU-kommisjon. På den måten kan søknadene vurderes og få
kommentarer før endelig innsendelse.
Prodekaner og forskere får informasjon om nye søknader minst 6 måneder før søknadsfrist.
Dette selv om søknader er på draft-versjon fra EU-kommisjon.
Nye søkere blir også invitert til NFR-kurs for å bli kjent med EU-søknadsprosessen.

Hvor mye kan bevilges til et prosjekt?
Nedenfor er informasjon om Norges forskningsråds sine satser for støttebeløp. Midlene det
enkelte prosjekt utløser avhenger av rolle og prosjekttype.
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