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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/00513-1
Ketil Eiane
Tina Bringslimark

Saksgang

Møtedato
11.02.2021

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.11.2020
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.

Vedlegg:
Protokoll fra møte 13.11.2020
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MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

13.11.2020 kl. 10:15
BODAdm 350
19/04100

Tilstede:

Reid Hole, utvalgsleder, rektorat
Terje Mathisen, medlem, HHN (frem til kl.
Elisabet Ljunggren, medlem, FSV
Mette Sørensen, medlem, FBA
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Lisbeth Uhrenfeldt, medlem, FSH
Iselin Kristine Mauseth Steira, medlem, ph.d.-representant
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
Britt Normann, observatør, Forskningsetisk utvalg

Forfall:

Egil Rogstad, medlem, ph.d.-representant

Andre:

Astri Dankertsen, FSV, sak 26/20
Johanne Hansen Kobberstad, UBib, sak 24/20
Kari Alterskjær, forskningsadm., o-sak 10/20
Morten Skjelbred, forskningsadm., muntlig orientering
Sissel Jensen, forskningsadm., sak 27/20
Berit Eliassen, UBib
Wiebke Kallweit, UBib
Tadeu Nogueira, forskningsadm.
Tarjei Antonsen, forskningsadm.
Vilija Duleviciute, forskningsadm.

Protokollfører:

Tina Bringslimark
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Møteinnkalling og agenda ble godkjent.
SAKSKART

Side

Vedtakssaker
23/20 20/03264-1

Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020

3

24/20 16/05170-16

Budsjett open access-fond 2021

3

25/20 20/03281-1

Forslag til møteplan for Forskningsutvalget 2021

3

26/20 20/03266-1

Samisk forskningssenter ved Nord

4

27/20 20/03052-3

Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor
4
(ph.d.) ved Nord universitet

28/20 18/02979-3

Endelig tilråding konkrete tiltak for implementering av
DORA

5

29/20 20/03330-1

Retningslinjer for rekruttering og mottak av internasjonale
ansatte

5

10/20 17/02350-15

Datahåndteringsplaner ved Nord

6

11/20 20/03300-1

Omdisponering av besparelser

6

Orienteringssaker

Muntlig orientering:
• Krav om åpen publisering
• Fordelingsnøkkel for FoU-midler ph.d. 2021
• TechLab Nord
Følgende saker ble meldt under eventuelt:
• Budsjett AFU
• EU-strategi
• Retningslinjer for professoropprykk
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23/20 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
13.11.2020

Saknr
23/20

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner protokollen fra møtet 11. september

24/20 Budsjett open access-fond 2021
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
13.11.2020

Saknr
24/20

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår at rektor setter av 1 950 000 kroner til dekning av avgifter for åpen
(open access-) publisering i 2021, i henhold til Open access-fondets retningslinjer. Refusjon
via Forskningsrådets ordning STIM-OA nyttes til utbetalinger utover 1,95 mill. kroner.
Eventuelle ytterligere behov for utbetalinger (merforbruk) foretas med utgangspunkt i
rektorvedtak 2016 (arkivref. 16/00405-9).

25/20 Forslag til møteplan for Forskningsutvalget 2021
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
13.11.2020

Saknr
25/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar den fremlagte møteplanen for 2021 med de endringer som
fremkom i møtet.
Møtebehandling
Enighet om at møtefrekvensen økes fra fire til seks møter i året, spesielt siden dette vil
kunne forenkle dialog og saksgang lokalt-sentralt. Videre ble det poengtert at saker i sentrale
FU blir behandlet i lokale FU.
Forskningsutvalget godkjente følgende møteplan:
Møtenr
Dato
Kl.
1/2021
Torsdag 11. februar
09.00 – 12.00
2/2021
Torsdag 22. april
09.00 – 12.00
3/2021
Torsdag 17. juni
09.00 – 12.00
4/2021
Torsdag 2. september
09.00 – 12.00
5/2021
Torsdag 14. oktober
09.00 – 12.00
6/2021
Torsdag 2. desember
09.00 – 12.00

Sted
BODAdm 350
BODAdm 350
BODAdm 350
BODAdm 350
BODAdm 350
BODAdm 350

Vedtak
Forskningsutvalget vedtar den fremlagte møteplanen for 2021 med de endringer som
fremkom i møtet.
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26/20 Samisk forskningssenter ved Nord
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
13.11.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor følgende videre prosess i saken:
1) Utvikle klart mandat for samisk forskning ved Nord
2) Utvikle senter for samisk forskning og forskningsbasert undervisning ved Nord
Avdeling for forskning og utvikling vil være koordinator for senteret i alle faser.
Møtebehandling
Astri Dankertsen la frem saken og fortalte også om planer om å arrangere verdens største
urfolkskonferanse i forbindelse med Bodø2024.
Det kom mange innspill i møtet:
FLU – mente arbeidet med samisk senter må koordineres bedre og poengterte at i
Budsjettforslag 2022 – satsing utenfor rammen er det foreslått 5 mill. til samisk senter
(prioritet 3.5. under punkt 3. Nasjonale sentre/faglig ansvar).
FSV – bør ha faglig ledelse
HHN – se nærmere på hvilket nivå det er snakk om; urfolk, samisk eller sør- og lule-samisk.
Nordlandsforskning – i og med at de samisk forskning ved NF, ønsker de også å være med på
utviklingen av dette.
Reid – involvere samisk høyskole
FLU – vil ha mandatet ut på høring.
FBA – også aktuell med bl.a. forskning på reindrift.

Vedtak
Forskningsutvalget ble enige om følgende aktiviteter:
1) Det nedsettes et arbeidsutvalg med representanter som utpekes fra hvert av de fem
fakultetene. I tillegg involveres Nordlandsforskning.
2) Arbeidsutvalget utarbeider et mandat.
3) Mandatet sendes ut på høring.
AFU koordinerer prosessen.
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27/20 Forslag til revidert Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved
Nord universitet
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
13.11.2020

Saknr
27/20

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor å godkjenne revidert «Forskrift for graden philosophiae
doctor (ph.d.) ved Nord universitet».

28/20 Endelig tilråding konkrete tiltak for implementering av DORA
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
13.11.2020

Saknr
28/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å implementere DORA slik det fremkom i møtet.
Møtebehandling
Foreløpig ingen fastsatte retningslinjer for forskningsevaluering, men dette arbeides det
med både nasjonalt (UHR) og internasjonalt (The European University Association)
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor å implementere DORA med en årlig vurdering av
forskningsevaluering.

29/20 Retningslinjer for rekruttering og mottak av internasjonale ansatte
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
13.11.2020

Saknr
29/20

Møtebehandling
Følge opp følgende:
• Retningslinjer ved Nord i forhold til engelsk språk.
• Retningslinjer publiseringspoeng gjesteforskere.
AFU sender forespørsel til fakultetene om deltagere i arbeidsgruppe.
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår at Avdeling for forskning og utvikling nedsetter en arbeidsgruppe
som utvikler felles retningslinjer og prosedyrer for rekruttering og mottak av gjesteforskere
og internasjonale ansatte ved Nord.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

10/20

17/02350-15

11/20

20/03300-1

Datahåndteringsplaner ved Nord
Møtebehandling: Skal utvikles gode maler og rutiner for
DHP ved Nord. Bør være en del av opplæringen.
Omdisponering av besparelser
Møtebehandling: Ta med ph.d.-er på søknadsskrivekurs.
Bør ha kurs i forskningsledelse. Forskerskoler på
masternivå (Lisbeth).
Innmeldte saker:
• Budsjett AFU: Tiltak, samt handlingsplan for
forskning ble lagt frem for FU i mai. Bør ha et klart
årshjul for møtene, samt at budsjett FoU blir lagt
frem som egen sak.
• EU-strategi/-handlingsplan: Høring og årlig
evaluering.
• Retningslinjer for professoropprykk: Enkle gode
retningslinjer til sakkyndig komite. Ansettelsesrådet
for faglige stillinger må ha ordentlig prosess.
Evaluere hva som er det beste for Nord.
Saker til oppfølging i FU-møtet i februar:
• 26/20 Samisk forskningssenter ved Nord universitet
• Sak 29/20 Retningslinjer for rekruttering og mottak
av internasjonale ansatte. Tillegg:
o Retningslinjer engelsk språk
o Retningslinjer publiseringspoeng
gjesteforskere
• Handlingsplan for Horisont Europa
• Retningslinjer for professoropprykk
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00545-10
Berit Eliassen
Johanne Hansen Kobberstad

Saksgang

Møtedato
11.02.2021

REVIDERING AV OPEN ACCESS-POLICY
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar revidert open access-policy i henhold til
saksutredningen.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Universitetets politikk for åpen publisering (OA-policy) er vedtatt av universitetsstyret i møte
24.04.18, sak 41. Teknisk oppdatering ble godkjent av rektor 11.09.20, arkivref. 18/00545-9.
I møte 16.12.20 vedtok universitetsstyret revidert ph.d.-forskrift, med virkning f.o.m.
01.01.21. Revisjonen innebærer bl.a. at ph.d.-avhandlingene rutinemessig deponeres i
vitenarkivet, jf. forskriftens § 17-3 Publisering av avhandlinger. Som følge av styrevedtaket er
det behov for tilpasning av ordlyd i eksisterende OA-policy. Samtidig foreslås det å fjerne
nåværende henvisning til avtale om tilgjengeliggjøring i vitenarkivet, samt å gjøre enkelte
begrepsmessige presiseringer.
Drøfting
16.12.2020 vedtok universitetsstyret revidert ph.d.-forskrift som bl.a. innebærer at ph.d.avhandlinger ved Nord universitet rutinemessig deponeres i vitenarkivet Nord Open Research
Archive (sak 136/20. arkivref. 20/03505-1). Eksisterende OA-policy oppfordrer uteksaminerte
ph.d.-er til å gjøre avhandlingene sine tilgjengelig i vitenarkivet. Ettersom slik
tilgjengeliggjøring nå skal utføres rutinemessig, er det behov for justering av ordlyden i OApolicyen.
Gjeldende OA-policy henviser til Avtale om tilgjengeliggjøring av materiale i Nord universitets
elektroniske viten-/institusjonsarkiv Nord Open. Avtalen benyttes for ph.d.-avhandlinger,
artikler, bokkapitler og bøker, ved opplasting/deponering til vitenarkivet. I oppstartfasen av
arkiveringsarbeidet var avtalen et godt verktøy for forventningsavklaring mellom bibliotek og
forfatter. I praksis omfattes avtalen av OA-policyens formål, og er i lys av senere års utvikling
– med betydelig fokus på området åpen publisering – i hovedsak å betrakte som overflødig.
Universitetsbiblioteket foretar uansett rutinemessig rettighetsklarering på opplastet
materiale, og det innebærer at rettighetshaverne (i praksis: forlagene) ivaretas ved
egenarkivering1 (oftest: embargo). Avtalens misjon kan dermed sies å være noe foreldet, men
benyttes fortsatt unntaksvis som verktøy i tilfeller der forskerne ikke har tilgang til CRIStin. Det
foreslås at henvisning til avtalen fjernes fra OA-policyen grunnet god digital arbeidsflyt i
CRIStin.
Det foreslås også enkelte begrepsmessige presiseringer i policyen, for å oppnå bedre
harmonisering med terminologien som p.t. benyttes på OA-feltet, både nasjonalt og
internasjonalt.
Økonomiske konsekvenser:
Endringene har ingen økonomiske konsekvenser for Nord universitet.

1

Avtaledokumentet ligger også i CRIStin (der forskerne laster opp publikasjonene sine til vitenarkivet), og vil –
dersom forslaget vedtas – bli fjernet derfra så snart det lar seg gjøre. Ifølge CRIStins brukerstøtte vil dette
kunne ta noe tid, grunnet tekniske utfordringer og manglende ressurser.
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Innstilling:
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar følgende endringer i open access-policyen:
- Henvisning til avtale om tilgjengeliggjøring fjernes fra punkt 3.4.2.
- Nytt punkt 4 lyder: «Doktorgradsavhandlinger avlagt ved Nord universitet gjøres
åpent tilgjengelige i vitenarkivet, jf. ph.d.-forskriftens § 17-3 Publisering av
avhandlinger.»
- Eksisterende punkt 4 blir nytt punkt 5, med ny ordlyd: «Ansatte og studenter
oppfordres til å gjøre sine vitenskapelige bøker/bokkapitler og masteroppgaver åpent
tilgjengelig i vitenarkivet.»
- Begrepsbruk harmoniseres iht. gjeldende terminologi på OA-feltet.

Vedlegg:
1. Open access policy for Nord universitet (norsk) – nåværende versjon
2. Open access-policy for Nord universitet (norsk) – foreslått versjon
3. Open Access Policy for Nord University (engelsk) – nåværende versjon
4. Open Access Policy for Nord University (engelsk) – foreslått versjon
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OPEN ACCESS policy for Nord universitet
Vedtatt av styret 24.04.18, sak 41/18 (oppdatering godkjent av rektor 11.09.20, arkivref. 18/00545-9):
1. Forskerne har akademisk frihet og avgjør selv hvilken kanal de vil publisere i.
2. Universitetsbiblioteket (UB) gis ansvar for informasjons- og tilretteleggingsarbeidet overfor
fagmiljøene og for å rettighetsklarere publikasjoner for tilgjengeliggjøring i det institusjonelle arkivet
Nord Open Research Archive. Til rettighetsklareringen hører det å sjekke utgiverens retningslinjer for
egenarkivering, herunder hvilken versjon som eventuelt kan arkiveres i Nord Open Research Archive
(se også punkt 3.3). UB administrer også Nord universitet sitt Open Access-fond (OA-fond).
3. Alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler der Nord universitet er kreditert, skal arkiveres
i Nord Open Research Archive.
3.1. Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i rene Open Access-tidsskrifter
og velge rene Open Access-tidsskrifter der det er faglig forsvarlig.
3.2. Dersom forsker vurderer to eller flere tidsskrifter som faglig likeverdige og et av dem et rent
Open Access-tidsskrift, skal Open Access-tidsskriftet velges.
3.3. Dersom forsker vurderer to eller flere ikke-OA-tidsskrifter som faglig likeverdige, skal det
tidsskriftet som har best politikk mht. egenarkivering (dvs. som tillater egenarkivering
umiddelbart etter at tidsskriftet har publisert den endelige versjonen, eller med kortest mulig
sperrefrist/embargo), velges.
3.4. Hvis forskere tilknyttet Nord universitet publiserer en artikkel som ikke er Open Access i et
abonnementsbasert/ikke-OA-tidsskrift skal det lastes opp en versjon av denne artikkelen i
CRIStin for arkivering i Nord Open Research Archive.
3.4.1. Hvis korresponderende forfatter er tilknyttet Nord universitet, skal denne deponere en
fagfellevurdert manusversjon – en postprint – av artikkelen.
3.4.2. Hvis korresponderende forfatter ikke er tilknyttet Nord universitet, men postprint er
tilgjengelig for Nord universitets forfattere/OA-rådgivere (f.eks. i et annet
institusjonsarkiv eller ResearchGate), skal (en av) Nord universitets medforfatter(e) laste
opp postprinten for arkivering også i Nord Open Research Archive (eller signere en avtale
som gir Nord universitets OA-rådgivere rett til å gjøre det for forskeren).
3.4.3. Hvis korresponderende forfatter ikke er tilknyttet Nord universitet og postprint ikke er
tilgjengelig for Nord universitets forfatter(e), skal publisert versjon av artikkelen
deponeres (denne [publiserte] versjonen kan da ikke gjøres åpent tilgjengelig/nedlastbar
i Nord Open Research Archive).
3.5. Alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler der Nord universitet er kreditert, skal
deponeres i Nord Open Research Archive senest ved publiseringstidspunktet.
4. Ansatte, doktorgradskandidater og studenter oppfordres til i størst mulig grad å gjøre sine
vitenskapelige bøker/bokkapitler, avhandlinger og masteroppgaver åpent tilgjengelige (i Nord Open
Research Archive).
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Open access-policy for Nord universitet
Vedtatt av styret 24.04.18, sak 41/18 (oppdatering godkjent av rektor 11.09.20, arkivref. 18/00545-9):
1. Forskerne har akademisk frihet og avgjør selv hvilken kanal de vil publisere i.
2. Universitetsbiblioteket (UB) gis ansvar for informasjons- og tilretteleggingsarbeidet overfor
fagmiljøene, og for å rettighetsklarere publikasjoner for tilgjengeliggjøring i universitetets åpne
vitenarkiv, Nord Open Research Archive (heretter kalt vitenarkivet). Til rettighetsklareringen hører
det å sjekke utgiverens retningslinjer for egenarkivering, herunder hvilken versjon som eventuelt kan
arkiveres i vitenarkivet (se også punkt 3.3). UB administrerer også Nord universitet sitt open accessfond (OA-fond).
3. Alle fagfellevurderte, vitenskapelige tidsskriftsartikler der Nord universitet er kreditert, skal arkiveres
i vitenarkivet.
3.1. Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i rene open access-tidsskrifter
og velge rene open access-tidsskrifter der det er faglig forsvarlig.
3.2. Dersom forsker vurderer to eller flere tidsskrifter som faglig likeverdige og ett av dem et rent
open access-tidsskrift, skal open access-tidsskriftet velges.
3.3. Dersom forsker vurderer to eller flere ikke-OA-tidsskrifter som faglig likeverdige, skal det
tidsskriftet som har best politikk mht. egenarkivering (dvs. som tillater egenarkivering
umiddelbart etter at tidsskriftet har publisert den endelige versjonen, eller med kortest mulig
sperrefrist/embargo), velges.
3.4. Hvis forskere tilknyttet Nord universitet publiserer en artikkel som ikke er open access i et
abonnementsbasert/ikke-OA-tidsskrift skal det lastes opp en versjon av denne artikkelen i
CRIStin for arkivering i vitenarkivet.
3.4.1. Hvis korresponderende forfatter er tilknyttet Nord universitet, skal denne deponere en
fagfellevurdert manusversjon (author’s accepted manuscript (AAM)/postprint) av
artikkelen.
3.4.2. Hvis korresponderende forfatter ikke er tilknyttet Nord universitet, men AAM er
tilgjengelig for Nord universitets forfattere/OA-rådgivere (f. eks. i et annet
institusjonsarkiv eller ResearchGate), skal (en av) Nord universitets medforfatter(e) laste
opp AAM for arkivering også i vitenarkivet.
3.4.3. Hvis korresponderende forfatter ikke er tilknyttet Nord universitet og AAM ikke er
tilgjengelig for Nord universitets forfatter(e), skal publisert versjon av artikkelen
deponeres (denne [publiserte] versjonen kan da ikke gjøres åpent tilgjengelig/nedlastbar
i vitenarkivet).
3.5. Alle fagfellevurderte, vitenskapelige tidsskriftsartikler der Nord universitet er kreditert, skal
deponeres i vitenarkivet senest ved publiseringstidspunktet.
4. Doktorgradsavhandlinger avlagt ved Nord universitet gjøres åpent tilgjengelig i vitenarkivet, jf.
ph.d.-forskriftens § 17-3 Publisering av avhandlinger.
5. Ansatte og studenter oppfordres til å gjøre sine vitenskapelige bøker/bokkapitler og masteroppgaver
åpent tilgjengelig i vitenarkivet.
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OPEN ACCESS policy for Nord university
Adopted by the Board on 24.04.18, case 41/18 (update approved by rector on 11.09.20, archival ref.
18/00545-9):
1. The scientists have academic freedom and decide for themselves the channel in which they want to
publish.
2. The University Library (UB) is responsible for the information and facilitation work for the academic
communities and for clarifying the rights of publications to be made available in the institutional
repository Nord Open Research Archive. Clarification of rights involve checking the publisher's
archiving guidelines, including which version may be archived in Nord Open Research Archive (see
also point 3.3). UB also manages Nord University's Open Access Fund (OA Fund).
3. All peer-reviewed scientific journal articles in which Nord University is credited are to be archived in
Nord Open Research Archive.
3.1. Researchers should investigate the possibilities for publishing their articles in purely Open
Access journals and select purely Open Access journals where it is academically justifiable.
3.2. If a researcher considers two or more periodicals as academically equal and one of them is a
purely Open Access journal, then the Open Access journal should be selected.
3.3. If a researcher considers two or more non-OA journals as academically equal, the journal that
has the best policy in respect of self-archiving (i.e., which allows self-archiving immediately after
the journal has published the final version, or with the shortest possible embargo), is selected.
3.4. If researchers associated with Nord University publish an article that is not Open Access in a
subscription-based/non-OA journal, a version of this article should be uploaded to CRIStin for
archiving in Nord Open Research Archive.
3.4.1. If the corresponding author is affiliated with Nord University, then he should deposit a
peer-reviewed manuscript version – a post-print – of the article.
3.4.2. If the corresponding author is not affiliated with Nord University, but a post-print is
available for Nord University’s authors/OA-advisers (e.g. in a different institutional
repository or ResearchGate), then (one of) the Nord University’s co-author(s) should
upload the post-print for archiving also in Nord Open Research Archive (or sign an
agreement that gives Nord University’s OA-advisers the right to do so for the researcher).
3.4.3. If the corresponding author is not affiliated with Nord University and a post-print is not
available to Nord University’s author(s), the published version of the article must be
deposited. (This [published] version cannot then be made openly available/downloadable
in Nord Open Research Archive).
3.5. All peer-reviewed scientific journal articles in which Nord University is credited are to be
archived in Nord Open Research Archive no later than at the time of publication.
4. Employees, Ph.D. students and other students are encouraged to make their scientific books/book
chapters, dissertations and master’s theses openly available as much as possible (in Nord Open
Research Archive).
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Open Access policy for Nord university
Adopted by the Board on 24.04.18, case 41/18 (update approved by rector on 11.09.20, archival ref.
18/00545-9):
1. Researchers have academic freedom and decide for themselves in which channel they wish to publish.
2. The University Library (UB) is responsible for the information and facilitation work for the academic
communities, and for authorising rights of publications to be made available in the institutional
repository, Nord Open Research Archive (hereafter called the institutional repository). Authorisation
of rights involves checking the publisher's archiving guidelines, including which version may be
archived in the institutional repository (see also 3.3). UB is also administering Nord University's Open
Access Fund (OA Fund).
3. All peer-reviewed, scholarly journal articles crediting Nord University shall be archived in the
institutional repository.
3.1. Researchers should investigate the possibilities for publishing their articles in pure Open Access
journals and select pure Open Access journals where it is academically justifiable.
3.2. If a researcher considers two or more journals as academically equal and one of them is a pure
Open Access journal, then the Open Access journal should be selected.
3.3. If a researcher considers two or more non-OA journals as academically equal, the journal that
has the best policy in respect of self-archiving (i.e., which allows self-archiving immediately after
the journal has published the final version, or with the shortest possible embargo), should be
selected.
3.4. If researchers associated with Nord University publish an article that is not Open Access in a
subscription-based/non-OA journal, a version of this article should be uploaded to CRIStin for
archiving in the institutional repository.
3.4.1. If the corresponding author is affiliated with Nord University, they should deposit a peerreviewed manuscript version (author’s accepted manuscript (AAM)/postprint) of the
article.
3.4.2. If the corresponding author is not affiliated with Nord University, but the AAM version is
available to Nord University’s authors/OA advisers (e.g. in a different institutional
repository or ResearchGate), then (one of) the Nord University’s co-author(s) should
upload the AAM version for archiving also in the institutional repository.
3.4.3. If the corresponding author is not affiliated with Nord University and the AAM version is
not available to Nord University’s author(s), the published version of the article must be
deposited (this [published] version cannot be made openly accessible/downloadable in
the institutional repository).
3.5. All peer-reviewed, scholarly journal articles crediting Nord University are to be archived in the
institutional repository no later than at the time of publication.
4. Doctoral theses from Nord University shall be made openly accessible via the institutional repository,
pursuant to Regulations regarding the philosophiae doctor (PhD) degree at Nord University § 17-3.
5. Employees and students are encouraged to make their scholarly books/book chapters, and
master’s theses openly accessible via the institutional repository.
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Saksansvarlig
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17/02350-16
Ketil Eiane
Kari Haugset Alterskjær
Møtedato
11.02.2021

UTVIKLING AV "RETNINGSLINJER FOR UTFORMING OG OPPFØLGING AV
DATAHÅNDTERINGSPLANER VED NORD UNIVERSITET" OG PÅFØLGENDE
REVIDERING AV "RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FORSKNINGSDATA
VED NORD UNIVERSITET"
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget stiller seg bak det utvikles Retningslinjer for utforming og oppfølging av
datahåndteringsplaner ved Nord universitet. Arbeidsgruppen tar med seg innspillene fra
forskningsutvalget og lager et forslag til retningslinjer som sendes ut på høring.

ng av forskningsdata ved Nord universitet" : Utvikling av "Retningslinjer for utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord universitet" og påfølgende revidering av "Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet"

Saksframstilling
Rektor vedtok 8. mai 2019 «Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord
universitet» (arkivref. 17/02350-12). Her slås det fast at alle forskningsdata som produseres
ved Nord universitet skal ha en datahåndteringsplan (Data Management Plan (DMP)) (§5.2).
Videre står det i §4.2 at Nord universitet skal tilby veiledning og støtte til utvikling av
datahåndteringsplaner og ha rutiner for godkjenning av slike planer.
Avdeling for forskning og utvikling (AFU) har ikke kjennskap til at det foreligger rutiner på
fakultetsnivå knyttet til oppfølging av disse retningslinjene. AFU tilbyr i dag støtte til
utarbeidelse av DMP-er, men har ikke egne rutiner for godkjenning. I forbindelse med ny
ph.d.-forskrift gjør mangelen på rutiner og detaljerte retningslinjer knyttet til DMP-er seg
gjeldende. I «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet» av
01.01.2021 §6.2 står det at alle ph.d.-prosjekter skal ha en DMP.
Med bakgrunn i gjeldende retningslinjer og rutiner, er det grunn til å vurdere hvorvidt det
skal tas grep for på en systematisk måte å sikre at DMP-er foreligger der dette er et krav
og/eller er hensiktsmessig. Dersom Forskningsutvalget mener det er ønskelig å utarbeide
retningslinjer for utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord (heretter kalt
Retningslinjer for DMP), ønsker AFU å gå videre med dette. Forslag til retningslinjer vil
sendes på høring til fakultetene før ferdigstillelse. Om dette tilrådes ønsker vi særlig innspill
fra fakultetene på følgende punkter:
-

Hvem skal registrere DMP-er?
I Retningslinjer for DMP er det ønskelig å spesifisere rutiner knyttet til godkjenning
eller registrering av planene. Oppfølging av DMP-er krever nærhet til fagmiljøene og
vi tilråder at fakultetene utarbeider rutiner for dette.

-

Skal det foreligge egne rutiner for registrering av DMP-er for ph.d.-studenter?
For ph.d.-kandidater ligger kravet til DMP i «Forskrift for graden philosophiae doctor
(ph.d.) ved Nord universitet» under §6.2 ”Krav til søknaden”. Er det hensiktsmessig at
DMP-er registreres i forbindelse med godkjenning av prosjektbeskrivelsen, bør krav
til registrering av ph.d.-kandidaters DMP ligge på den enkelte veileder eller bør
registrering av disse DMP-ene følge generelle rutiner for registrering?

-

Hvem skal avgjøre om en DMP er hensiktsmessig for forskningsdata som ikke er del
av et forskningsprosjekt?
I forslag til Retningslinjer for DMP står det at det skal det utarbeides en DMP for
forskningsprosjekter1 utført av Nord universitets ansatte og når Nord universitet har
eierskap til forskningsdata. For forskningsdata som ikke er en del av et prosjekt,
foreslår vi at den ansatte som utfører forskningen skal avgjøre hvorvidt en
datahåndteringsplan er hensiktsmessig. Dette kan eventuelt endres til at faglig
ledelse på lavest mulig nivå avgjør om en DMP bør foreligge.

Utfyllende Retningslinjer for DMP vil nødvendiggjøre revidering av gjeldende retningslinjer
for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet.

ng av forskningsdata ved Nord universitet" : Utvikling av "Retningslinjer for utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord universitet" og påfølgende revidering av "Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet"

1

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 tids- og ressursramme, har en prosjektleder og et sett avgrensede deltakere.
Forskningsprosjekter kan bestå av flere underprosjekter og ha ulike finansieringskilder.

Vedlegg:
Utdrag fra «Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet»
Utdrag fra «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet» av
01.01.2021

"Retningslinjer for utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord universitet" og påfølgende revidering av "Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet" : FU_retninglinjerDMP_11022021_utdrag_forskningsdata

Utdrag fra «Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet»
Ikrafttredelse: 08.05.2019
https://www.nord.no/no/bibliotek/open-access/Documents/Retningslinjer-for-forvaltning-avforskningsdata-ved-Nord-universitet.pdf

4. Nord universitets ansvar
4.1 Nord universitet skal tilby sikre basistjenester for håndtering, lagring og arkivering av
forskningsdata.
4.1.1 Basistjeneste skal enten ligge sentralt ved egen institusjon, eller i andre egnede
kvalitetssikrede infrastrukturer for lagring og/eller arkivering av data.
4.1.2 Nord universitet skal gi ansatte opplæring og støtte til å benytte tjenestene.
4.2 Nord universitet skal tilby veiledning og støtte til utvikling av datahåndteringsplaner og rutiner for
godkjenning av slike planer.
4.3 Nord universitet skal tilby arkiv- og publiseringsløsningen Nord Open Research Data for data som
skal gjøres åpent tilgjengelig eller i annet pålitelig eksternt arkiv.
4.4 Nord universitet skal tilby opplæring og støtte til forskere slik at de kan arkivere og gjøre sine
data åpent tilgjengelige i Nord Open Research Data eller i annet pålitelig eksternt arkiv.
4.5 All opplæring, støtte og veiledning Nord universitet tilbyr for forvaltning av forskningsdata skal
etterstrebe beste praksis.
5. Retningslinjer
5.1 Prosjektleder er ansvarlig for prosjektets håndtering av forskningsdata.
5.1.1 For forskning som ikke er en del av et prosjekt, er den ansatte som utfører forskningen
ansvarlig for at forskningsdata håndteres i henhold til retningslinjene.
5.2 Forskningsdata skal utstyres med en datahåndteringsplan (Data Management Plan, DMP).
5.2.1 Planen skal beskrive hvordan forskningsdata skal håndteres under og etter prosjektets
varighet.
5.2.2 Planen skal utarbeides i en tidlig fase av prosjektet og senest innen seks måneder etter
oppstart.
5.2.3 Datahåndteringsplan skal revideres ved behov i løpet av prosjektet.

av "Retningslinjer for utforming og oppfølging av datahåndteringsplaner ved Nord universitet" og påfølgende revidering av "Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet" : FU_retninglinjerDMP_11022021_utdrag_phdforskrift

Utdrag fra «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet» av 01.01.2021
Ikrafttredelse: 01.01.2021
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-16-3215

§ 6-2. Krav til søknaden
Søknaden skal inneholde:
- Dokumentasjon for den utdanning og de kvalifikasjoner som skal ligge til grunn for opptaket.
- Prosjektbeskrivelse som omfatter:
- faglig redegjørelse for prosjektet
- redegjørelse om hvilke tillatelser fra forskningsetiske komitéer og/eller andre myndigheter
som er påkrevet for å gjennomføre prosjektet
- framdriftsplan - finansieringsplan for gjennomføring av prosjektet
- dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
- eventuelle planer for opphold ved annen institusjon
- plan for formidling av resultater
- opplysninger om eventuelle immateriellrettslige restriksjoner for å beskytte andres
rettigheter.
- Det skal fremgå av prosjektbeskrivelsen om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske
komitéer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre etc.). Slike
tillatelser bør om mulig legges ved søknaden.
- Prosjektet skal ha en datahåndteringsplan.
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Saksansvarlig
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21/00503-1
Ketil Eiane
Tina Bringslimark
Møtedato
11.02.2021

INSENTIVORDNING: TILLEGGSFINANSIERING FOR EU-PROSJEKTER
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget anbefaler videre prosess i saken slik det fremkom i møtet
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Bakgrunn
Saken har blitt fremmet til det sentrale Forskningsutvalget (FU) av Handelshøyskolen (HHN) i
e-post fra prodekan forskning Terje Mathisen 14. januar 2021.

Saksframstilling
Ved Nord oppfordres det sterkt til å søke EU-finansierte prosjekter og det eksisterer en god
økonomisk støtteordning for prosjektutviklingsfasen. Imidlertid er det ofte underdekning av
kostnadene ved tilslag og det er ingen insentivordinger/tilleggsfinansieringer ved Nord som
kompenserer for dette utover omfordelingen i økonomimodellen som kommer etter to år.
Bakgrunnen for at HHN tar opp dette teamet nå er tilslag på et EU-finansiert MSCN-prosjekt
(ITN) som innebærer finansiering av stipendiatstillinger. På grunn av det relativt høye
lønnsnivået i Norge dekker satsen fra EU bare deler av den reelle kostnaden ved å ansette
stipendiater. Med de gjeldene forsterkningsmidlene vil vi (trolig?) få dekket dette gapet i
budsjettet om to år med mindre det pågående arbeidet med økonomimodellen innebærer
endringer.
Ved andre universiteter finnes det insentivordninger som belønner både prosjektlederen
som når opp i slike prestisjefylte tildelinger og til fakultetene som tilleggsfinansiering for
underdekning. NTNU har en ordning for dette (vedlagt).
HHN foreslår at FU diskuterer prinsipielt om Nord bør innføre
insentivordning/tilleggsfinansiering for å gjøre det attraktivt å søke denne typen utlysninger
og har tatt initiativ til at dette diskuteres også i økonomiavdelingen ved Nord.

Vedlegg:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Horisont+2020+-+Insentivordninger
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Tilleggsfinansiering #
Prosjekter som får tilslag i Horisont 2020 og enkelte randsoneaktiviteter, får tilleggsfinansiering
fra NTNU.

Hvilke typer prosjekter favnes av ordningen?

#

Prosjekter under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont 2020) og under
enkelte randsoneaktiviteter som JTI/JU og Eurostars. ERA-NET-prosjekter er også inkludert i
ordningen.

Hvem mottar tilleggsfinansieringen?

#

Støtten tildeles prosjektgruppen, og disponeres av prosjektleder. I prosjekter der flere institutter/
fakulteter er involvert, anbefales det at støtten fordeles mellom de deltagende institutter,
proporsjonalt med budsjettert EU-inntekt. Alternativ fordeling kan avtales. Dersom man velger en
alternativ fordeling skal dette klareres med de berørte instituttledere. Dersom flere fakulteter er
involvert, og midlene ikke fordeles proporsjonalt med budsjettert EU-inntekt pr. fakultet fra
prosjektet, skal fordelingen godkjennes av de respektive fakultetenes ledelse.

Hva skal tilleggsfinansieringen benyttes til? #
Støtten skal brukes til faglige aktiviteter i tilknytning til prosjektet. Prosjektkostnader
som ikke aksepteres av EU, eller som overskrider budsjettrammen, skal belastes insentivmidlene,
såfremt ikke prosjektleder får en eksplisitt godkjennelse fra instituttleder om at de kan belastes
instituttets ramme. Tilleggsfinansieringen kan ikke brukes til å gi ekstra lønn/honorar til
prosjektleder eller andre fast ansatte. Midlene kan benyttes til å lønne en post doktor, stipendiat
eller en annen midlertidig ansatt til å arbeide med oppgaver som er relevant for EU-prosjektet.

Hvor mye utbetales? #
•
•
•

Der NTNU er koordinator i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 25% av
NTNUs andel av den budsjetterte EU-bevilgningen.
Der NTNU er partner i samarbeidsprosjekter, utgjør støtten fra NTNU 15% av NTNUs
andel av den budsjetterte EU-bevilgningen.
Der NTNU er eneste kontraktspart (monopartner), utgjør støtten fra NTNU 15% av
NTNUs andel av den budsjetterte EU-bevilgningen.

Når utbetales støtten? #
•

•

•

Budsjettet må registreres i regnskapssystemet Maconomy og eget prosjekt for
insentivmidlene må opprettes i bevilgningsøkonomien. Se rutinebebeskrivelse/veiledning
for prosjektøkonomen her: Beregne og budsjettere insentivmidler EU.
Støtten utbetales årlig, fortrinnsvis i februar. Beregningen er basert på EU-bidraget
multiplisert med prosentsats som fordeles flatt over prosjektets levetid. Totalsummen for
insentivmidlene som en finner gjennom beregningen settes inn i et eget felt på
hovedprosjektet i Maconomy.
Støtten utbetales like lenge som kontrakten med Europakommisjonen varer.
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•

Støtten skal brukes innen ett år etter prosjektets slutt. Ubenyttede midler sees i
sammenheng med enhetens øvrige avsetninger

Stipendiat- eller postdoc-stilling til koordinerte
samarbeidsprosjekter og ERC-prosjekter #
I tillegg til ordningen beskrevet under Tilleggsfinansiering (over), får følgende prosjekter tildelt en
3-årig ph.d. eller 2-årig postdoc:
•
•

Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020 koordinert av NTNU, og med en budsjettert EUbevilgning til NTNU for hele prosjektperioden på minst € 500 000.
Mottakere av ERC-stipend

Finansieringen av insentivmidlene #
Bevilgingen fra Kunnskapsdepartementet til NTNU er todelt og består av en basisdel og
resultatbasert del.
Den resultatbaserte delen av bevilgningen påvirkes blant annet av hvor mye inntekter NTNU får
gjennom BOA-virksomheten. Desto mer inntekt NTNU får fra for eksempel EU-prosjekter, jo
større blir bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD).
For hver krone NTNU får gjennom EU-prosjekter får NTNU 1,3 kroner fra KD.
Bevilgningen fra KD baserer seg på BOA-aktiviteten to år tidligere. Inntektene fra KD i 2017
reflekterer derfor EU-midlene/aktiviteten NTNU hadde i 2015, og aktiviteten i 2017 vil danne
grunnlaget for bevilgningen i 2019.
NTNU står fritt til å disponere midlene og en del av de brukes som belønningen (insentivmidler)
til prosjektledere som har fått tilslag på EU-prosjekter.
På grunn av forsinkelsen på to år mellom inntekten/aktiviteten på EU-prosjektet, og effekten det
har på bevilgningen til NTNU fra KD forskutterer NTNU sentralt utbetalingen av insentivmidlene.
Insentivmidler utbetales til prosjektene to år før NTNU mottar de fra KD. Når NTNU får utbetalt
midlene to år senere reduseres bevilgningen til institutt/fakultet tilsvarende. Dette for at samme
sum ikke skal bli utbetalt to ganger.

5/21 Merittering kunstnerisk utviklingsarbeid - 21/00508-1 Merittering kunstnerisk utviklingsarbeid : Merittering kunstnerisk utviklingsarbeid

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang
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Ketil Eiane
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MERITTERING KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar videre prosess i saken slik det fremkom i møtet.
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Bakgrunn
Saken ble meldt inn til det sentrale Forskningsutvalget (FU) av fakultet for lærerutdanning og
kunst- og kulturfag (FLU) i e-post fra prodekan forskning Lars Kirkhusmo Pharo 13. januar
2021.
I 2018 ble det utnevnt et arbeidsutvalg som hadde i oppgave å utarbeide retningslinjer for
merittering av kunstnerisk utviklingsarbeid ved Nord. Arbeidet ledet til en rapport som er
vedlagt denne saken. I rapporten kommer arbeidsutvalget med forslag til konkrete løsninger
for merittering og poenggivende kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidsutvalget foreslår
videre at de forslåtte løsningene prøves ut ved Nord i perioden 2020-2023.
Saken tas nå opp i det sentrale Forskningsutvalget for å diskutere videre prosess. Viktige
aspekter er:
• Bør forslagene til arbeidsutvalget prøves ut i et pilot-prosjekt ved Nord?
• Dersom dette blir et pilot-prosjekt, hvem følger opp evalueringen?
• Er et alternativ å bruke samme kriterier for merittering som f.eks. ved Norges
Musikkhøgskole og/eller andre institusjoner som har mer utprøvde ordninger?

Vedlegg:
Hvorfor og hvordan finne gode kriterier for poenggivende arbeid innen kunstnerisk
utviklingsarbeid? Sluttdokument utarbeidet av Roy Waade, 30. juni 2020.
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Hvorfor og hvordan finne gode kriterier for poenggivende
arbeid innen kunstnerisk utviklingsarbeid?
Sluttdokument utarbeidet av Roy Waade, 30.juni, 2020
(på grunnlag av tidligere dokument utarbeidet av Kanestrøm/Waade (2017 og 2018), og ulike
innspill fra kunstfagene høsten 2019, bl.a. fra Vesterlid Strøm og Orset og Rapport og fra
NTNU (april 2016): Kvalitet i kunstnerisk virksomhet)

Vårt formål med dette arbeidet har vært å:
-gi en presentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)
-vise til relevant arbeid som er gjort for å sidestille KU med kreditert forskningsarbeid
og argumentere for viktigheten av en slik sidestilling
-drøfte noen utfordrende aspekt ved å finne resultat-indikatorer for KU
-presentere forslag til vurderingsrammer og vurderingskriterier for KU, som skal prøves ut
(evt. som et pilot-prosjekt) ved FLU, Nord Universitet,

Bakgrunns-perspektiver
Kunstnerisk utviklingsarbeid er en vid overskrift og defineres på ulike måter. Vi velger å følge
UHR sin definisjon av Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU): KU er kunstneriske prosesser som
fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt (UHR 06). I vår sammenheng vil vi
også tilføye at kunstneriske prosesser og kunstneriske produkter må sees i forhold til
institusjonenes og de ulike fagområdenes rammer og målsettinger.
KU forstås som en kunstnerisk parallell til forskning, og er nedfelt i «Lov om universiteter og
høgskoler» fra 1995, jf. § 1-3, a–e.
Her står det at universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å:
a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap
b) utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
c) forvalte tilførte ressurser effektivt og aktivt søke tilføring av eksterne ressurser
d) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk
utviklingsarbeid
1
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e) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid. (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15).
I forhold til likestillingsprinsippet betyr det også at kunstnerisk utviklingsarbeid skal defineres
inn i utdanningsinstitusjonenes totale FoU-virksomhet. Lov og forskrift bidrar slik til at KU i
prinsippet kan bli verdsatt og få annerkjennelse, tilsvarende tradisjonell forskning.
En slik verdsetting er viktig, også for at kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere utdanning kan
utvikle strategier, basert på kunstnerisk kompetanse som er forankret i institusjonenes mål for
sin FoU- virksomhet.
(https://www.regjeringen.no/globalassets/ upload/kilde/kd/hdk/2006/0018/ddd/pdfv/297219200606060.pdf).
I «Lov om universiteter og høgskoler» har altså kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) og
forskning vært sidestilt siden 1995. Når en ny modell for resultatbasert omfordeling av
forskningsmidler til universiteter og høgskoler («tellekant-systemet») ble innført i 2006, ble
imidlertid kunstnerisk utviklingsarbeid holdt utenfor. Imidlertid ønsket UFD (i
Stortingsmelding nr. 20 (2004-2005): «Vilje til forskning») å få vurdert: «.. om det var mulig
å utvikle gode indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid». På grunnlag av dette ble UHR
derfor bedt av departementet (14.10.05) om å gjennomføre en studie der en skulle se om det
var mulig og hensiktsmessig å utvikle resultatbaserte indikatorer for KU. UHR oppnevnte
dermed en arbeidsgruppe (mars, 2006), ledet av professor Harald Jørgensen (Norges
musikkhøgskole) som skulle utrede dette, ut ifra følgende mandat:
1. Er det mulig å utvikle resultatbaserte indikatorer for kunstnerisk utviklingsarbeid?
Det nevnes bl.a. følgende funksjonskrav til slike indikatorer:
De skal være enkelt operasjonaliserbare. Dette forstås som at den virksomhet som
inngår i indikatorene skal kunne identifiseres og klassifiseres på en enkel måte.
De skal ha etterprøvbare data. Dette forstås som at informasjonsgrunnlaget for å
avgjøre om noe inngår i en indikator skal ha data som er varige og kan etterspores.
De skal være valide, dvs. gi informasjon om det de utgir seg for å beskrive.
Indikatorene kan fungere som grunnlag for fordeling av midler mellom universiteter og
høgskoler i et enkelt og forutsigbart resultatbasert finansieringssystem. En utregningsmodell
skal heller ikke være for komplisert og kreve for mye administrative ressurser. Dette tilsier at
omfanget på indikatorer bør være begrenset. At systemet skal være forutsigbart kan knyttes
opp mot kravet om operasjonaliserbare indikatorer, der forholdet mellom innsats og resultat
2
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på faktorene er forutsigbart. Det må være forutsigbart for institusjonene hva som ligger til
grunn og forårsaker omfordelingen av ressurser.
Slik vi ser det, var det altså ikke få krav departementet stilte til arbeidet med å finne gode
indikatorer. Og man kan vel spørre seg om det var realistisk å komme fram til gode
indikatorer med slike «strenge rammer». Men går det an å finne andre mer fleksible rammer,
eller gjør det saken bare enda vanskeligere og mer uoversiktlig?
Sidestilling av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid kom som et resultat av forestillingen
om at forskning og KU måtte sees separat, noe også Jørgensen-utvalget (2007) forholder seg
til. Men er det likevel mulig å se forskning og kunst sammen? Finnes det noen fellesområder
eller i det minste noen felles tangerinspunkt? Selv om det i Stortingsmelding 18 (2012-2013)
sies lite om KU, uttrykkes det imidlertid at man legger et «bredt forsknings-begrep til grunn»
og at kunstnerisk utviklingsprogram er en viktig del av dette. Jørgensen-utvalget uttrykte at
«all kunstnerisk virksomhet, skapende som utøvende, inneholder et sterkt element av
refleksjon, der ideer og handlinger prøves ut og vurderes, der metoder involveres og anvendes
eller forkastes» (2008:14)- og hvor det også eksemplifiseres at det kan være snakk om både
implisitt og eksplisitt refleksjon. (I nyere retningslinjer for Program for kunstnerisk
utviklingsarbeid (PKU) vektlegges refleksjon som en uløselig del av kunstneriske prosesser).
Kan (bør) man dermed se sammenhenger mellom kunstnerisk refleksjon og forskning? Er
ikke forskning også refleksjon og utprøving, om enn med andre metodologier eller metoder og f.eks. ofte mer eksplisitt enn implisitt? «Malterud-utvalget» mener det er:.. relevant å
drøfte om det ville være aktuelt å erstatte begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid med
kunstnerisk forskning- da som sidestilt med vitenskapelig forskning. Men utvalget ender opp
med å anbefale fortsatt å bruke KU-begrepet, ettersom det er innarbeidet og har en tydelig
plass i lover, forskrifter og finansieringskilder.
Begge utvalgene viser til viktigheten av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som
«kvalitatitv garantist».
UHR-rapporten «Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995-2015: 20 år
med kunstnerisk utviklingsarbeid»- påpeker at: Begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid må ikke
oppfattes som utviklingsarbeid [...] ved kunstutdannings-institusjonene. Kunstnerisk
utviklingsarbeid er et eget begrep, og må ses som en parallell til både grunn-forskning,
anvendt forskning og utviklingsarbeid. Dagens kunstneriske utviklingsarbeid rommer hele
3
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spekteret av forskning og utviklingsarbeid for fagområdet kunst, og oversettes til engelsk som
artistic research.
(http://www.uhr.no/documents/Forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomr_det_kunst.pdf,
s.35)

Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Nord U.
Kunst- og kulturfagene er representert i alle utdanninger ved Fakultet for lærerutdanning og
kunst- og kulturfag (FLU), både på bachelor-, master – og ph.d.-nivå. På Nord universitets
nettside står det om forskningsaktiviteten ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og
kulturfag (FLU) blant annet:
Forskningsaktiviteten har en særlig vektlegging av profesjonspraksis, og omfatter også
disiplinrettet forskning med relevans for de ulike utdanningene. Forskningen ved
fakultetet skal bidra til verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap innenfor ulike
fagområder. Hensikten er å utvikle både profesjonsfeltet, utdanningene vi tilbyr og den
forskningsbaserte kunnskapen relatert til dette. (Nord universitet, 2019)
En presisering av forsknings- og utviklingsoppgaver ved FLU er nedfelt i dokumentet
«Normer og prinsipper for organisering av undervisningspersonalets årsverk 2019-2020» (s.
7-8). Retningsgivende resultatkrav for poenggivende publisering for ulike stillingskategorier
er presisert, men når de gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid er følgende avsnitt nedfelt i
dokumentet:
Kunstnerisk utviklingsarbeid er faglig, kunnskapsbasert virksomhet som er likestilt
med forskning ved fakultetet.
Kunstnerisk utviklingsarbeid foregår både i ansattes forskningstid og gjennom
eksternfinansierte prosjekter. Formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid registreres i
forskningsdatabasen Cristin.
Det er samme krav til publisering for kunstnerisk utviklingsarbeid som for FoU for
øvrig. Alternativt kan utviklingsarbeidet være eksternt finansiert eller basert på
fagfellevurdert utviklingsarbeid iht. egenutviklede prinsipper.

Det må være et mål for det kunstneriske utviklingsarbeidet ved Nord universitet at
kunstneriske prosesser og kunstneriske produkter er knyttet tett opp mot virksomheten
innenfor de ulike lærerutdanningene og i henhold til Nord universitets strategi.
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I strategidokumentet 2020 «Nord universitets visjon, faglige styrke og profil», under
overskriften «Forskning», presiseres at universitetet skal «sikre aktivitet og fokus på
kunstnerisk utviklingsarbeid» (s. 16). Ut over dette, er begrepet kunst- og fraværende i
dokumentet. Dette anser vi som svært uheldig, både fordi kunst- og kulturfagene har en
relativt stor plass i Nords studieportefølje og fordi kunst- og kulturfagene er en viktig
identitetsmarkør for universitetet.
Hensikten med etableringen av belønningssystemet var å stimulere til mere forskning.
Mye tyder på at dette systemet videreføres i sin nåværende form, rettet mot vitenskapelig
forskning. Det økende krav til vitenskapelig poengproduksjon har fått så stort fokus at det
kan, etter vår mening, «kvele» de andre oppgavene som knyttes til FoU-begrepet i
lærerutdanningen – bl.a. Kunstnerisk utviklingsarbeid. På mange måter blir
publikasjonspoengene «kvalitetsstempelet» som setter standarden for lærerutdanningenes
FoU-virksomhet. Vårt alternative «vurderingssystem» håper vi kan bidra til en prosess som
kan føre til en bedre balanse mellom forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Hvordan skal man dokumentere og evaluere kunstnerisk utviklingsarbeid?
Når man i akademisk sammenheng skal dokumentere og publisere sitt utviklingsarbeid, skjer
det gjerne gjennom forskningsartikler og fag-/lærebøker. Dette er de sikreste «produktkanaler» for å gi institusjonene økonomisk uttelling, og særlig gjelder dette
forskningsartiklene. Men når det gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid, vil en slik
dokumentasjonsform ofte være lite egnet for å få fram kunstneriske prosesser og kunstneriske
produkt. «Procedures for peer review, publications, conferences, examination and
theory/practice relationships commonly differ from, or have no counterpart in articstic
research”, mener Frisk, Johansson & Lindberg-Sand (2015, s. 7).
I NTNU`s Rapport: “Kvalitet i kunstnerisk virksomhet” (april 2016)

konstanteres det (i kap. 3) at det er vanskelig, men «ikke umulig» å etablere kriterier for
kvalitet i kunst. Det sies videre: «Vår tilnærming er at kvalitetsbegrepene er forskjellige
kunstartene imellom, og at det derfor – helt parallelt med forskning – må defineres kriterier ut
fra fagenes egenart. Samtidig bør det være mulig å finne noen gjennomgående
5
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kvalitetskriterier for kunstfeltet» og: «Gjennomgående kriterier vil være mest relevante når
det gjelder kvalitet av resultatet, men kan også omfatte utviklingsarbeidet som ligger forut. I
mange sammenhenger er det vanskelig å skille de to og dessuten fruktbart å foreta en samlet
vurdering av prosess og resultat» (s.18).
Når det gjelder eget vurderings-system for KU- sies det i rapporten:
I den modellen for registrering av kunstneriske resultater vi har foreslått ovenfor (kap.
4), skjer den første silingen av kunstneren/medarbeideren selv. I noen tilfeller vil de
resultatene hun eller han fremmer kunne understøttes av fagfellevurderinger, i andre
tilfeller ikke. På trinn 2 i prosessen, ved faggruppe/institutt, skjer en ny vurdering,
både av dokumentasjonen og av selve resultatet. Finnes det ingen adekvat
fagfellevurdering av resultatet før, må den foretas nå. På trinn 3, fakultetsnivået,
foregår det i vår modell ingen kontinuerlig fagfellevurdering, bare en formell kontroll
av dokumentasjon.
Dette viser at NTNU pr i dag heller ikke har noe vurderingssystem som strekker seg utover
faggruppe-nivået. De foreslår at: Fakultetet bør imidlertid iverksette eksterne evalueringer
med jevne mellomrom for å sikre at kvalitetsvurderingene er konsistente i tid og rom (s.19)

Publiseringskanaler
I NTNU-rapporten sies det at det innen forskningsverdenen finnes det et utall mulige kanaler
for vitenskapelig publisering, men at en tilsvarende «flora av kvalitetssikrede
publiseringskanaler» ikke finnes kunstfeltet, men at det likevel finnes «kanaler og arenaer for
de ulike kunstformene som har særlig prestisje og som blir assosiert med jevnt høy kvalitet.
Det kan dreie seg om spesielle festivaler, utstillinger, konkurranser, gjestespill hos kjente
ensembler, internasjonale priser, utgivelser på renommerte plateselskaper og lignende.
Parallelt med forskning kan det også være forlag og tidsskrifter innen kunstfeltet som holder
spesielt høy kvalitet». (s. 19-20).
Selv om det i dag finnes tidsskrift og journaler som imøtekommer ulike kunstneriske
dokumentasjonsformer i større grad, som f.eks. The Journal for Artistic Research (JAR), som
er særlig opptatt av begrepet «practice as research» og som nevnes spesifikt i UHRs nevnte
rapport «Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995-2015: 20 år med
kunstnerisk utviklingsarbeid»:
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Ideen om JAR kom opp i 2010 som svar på en erkjent mangel på relevante
internasjonale publiseringskanaler for artistic research. Intensjonen er å utvikle en
fagfellevurdert publikasjon som omfatter flere og mer relevante uttrykks- og
dokumentasjonsformer enn kun tekstlig publisering. JAR baserer seg på
fagfellevurdering ut fra en mer åpen og utprøvende holdning til hva som kvalifiserer
bidraget som artistic research.
(http://www.uhr.no/documents/Forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomr_det_kunst.pdf,
s.25).
UHR-rapporten nevner også Christopher Fraylings «trikotomiske» inndeling av forskning i
kunst: research into art, research for art og research through art. Dette viser hvilke ulike
perspektiver man kan se eller arbeide med kunsten ut i fra- og da med ulike fokus og
dokumentasjonsformer). Hilde S. Blix (UiT) illustrerer også noe av dokumentasjonsproblematikken med KU, særlig knyttet til utdanningsinstitusjonene: Kunstnerisk arbeid
dokumenterer seg selv. Det ligger i dets natur. Men et kunstverk dokumenterer ofte også noe
ut over seg selv. I det kunstneriske uttrykket manifesteres også prosessene som ligger bak
verket, i tillegg til kunstnerens ideer, følelser og budskap. Hvorfor bringe opp dokumentasjon
som problemstilling da?, spør hun. Likevel er det nødvendig, slik Blix påpeker videre, at:..
det stilles større krav til dokumentasjonsmåter for kunstnere og kunstneriske arbeider som er
en del av en utdannings- og FoU-institusjon, ettersom formidling er en sentral del av
universitetenes virksomhet. (Podium #04/2009, https://en.uit.no/Content/432496/Om%C3%A5-dokumentere-kunstnerisk-arbeid-Podium-4-side-6.pdf).
Krav til dokumentasjonsmåter innen KU er altså nødvendig både for å utvikle ulike «språk»
og ulike begrepsapparat for å kunne kommunisere med og om kunsten: Både for å gjøre
kunsten tilgjengelig for flere og ikke minst i en universitets og høgskole- kontekst, å kunne
formidle kunnskaper og estetiske opplevelser om kunst og kreativitet, både i forhold til
prosesser og produkt- og også i forhold til å kunne vurdere både kunst og kunstneriske
opplevelser. Men skal man «oversette» kunstneriske prosesser og produkter til diskursivt
språk, slik det ofte kreves i akademia, vil mye av de kunstneriske uttrykkene enten reduseres
eller i verste fall forsvinne i ord og begrep. Lise Hovik mener at man i kunstneriske
forskningsprosjekt må «finne sitte eget språk» (Gjærum/Rasmussen, 2012:82). Ikke minst vil
ulike kunstuttrykk kreve ulike «språk» og ulike dokumentasjonsformer. Men er akademia
villig til å gi kunstnerisk utviklingsarbeid denne «romsligheten» og samtidig likestille KU
7
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med mer tradisjonell akademisk forskning? Og er det realistisk å kunne evaluere kunst på
samme måte som man f.eks. evaluerer kvaliteten på en artikkel i et akademisk tidsskrift? En
del utredningsarbeid er gjort på dette området og vi vil nå vise til «Jørgensen-utvalget», 2007
og UHR-rapporten: «Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995-2015: 20 år
med kunstnerisk utviklingsarbeid»- leder for arbeidsgruppa var Nina Malterud.

Forskning og undervisning
Skal man problematisere de ulike hovedfeltene innen høgskole/universitets-systemet, kan man
også stille spørsmål ved undervisningens plass og «belønning» i forhold til forskning. I
nettavisen «Khrono» kunne man (3. febr 2015) lese om statssekretær Bjørn Haugstads
uttalelser om at undervisning må få større betydning og status i høgskoler og universitet:
Undervisning har i praksis mye mindre prestisje enn forskning. Man kan spørre seg om man
ikke bør sette noen mer formelle krav til undervisningskompetanse på lik linje med forskning,
sier Haugstad til Khrono. Han understreker at det per i dag ikke er noen ting i veien for at det
kan stilles slik krav, men at landets høgskoler og universiteter gjør det bare ikke.
Muligheten til å legge vekt på undervisning og ikke bare forskning når man skal vurdere
tilsetting og/eller opprykk for en førsteamanuensis til professor, for eksempel, har ligget der
lenge, men den blir bare ikke benyttet, sier Haugstad, som mener at man ikke bare bør legge
vekt på antall forskningspublikasjoner og dermed hvor god forsker man er, men også mer
formelt på hvor god man er til å undervise også.
Khrono kan også fortelle at dette er tanker som er i tråd med det NOKUTs ansvarlige for
tilsynsvirksomheten, Øystein Lund, la fram på kontaktkonferansen for høyere utdanning, hvor
han tok «til orde for at de kunne ønske seg en form for meritterende system for undervisning
på lik linje med forskning».
(http://www.khrono.no/2015/02/undervisning-ma-telle-mer, publisert 20.febr.2015).
Begrepet meritterende brukes også ved vurdering av kunstnerisk utviklingsarbeid, men hva
rommer dette begrepet? (Bør følges opp- Nils ringer Øystein Lund)..
Ved NTNU ville man gjøre forskningsformidling meritterende og etablerte for noen år siden et
Formidlingsutvalg, som bl.a. mener at formidlingskompetanse bør bli et tellende kriterium
ved ansettelse i fast vitenskapelig stilling. Utvalget skisserer tre strategier for å øke omfanget
av forskningsformidling ved NTNU. Den første dreier seg om å motivere og dyktiggjøre de
ansatte, hvor de mener de fleste kan lære seg å bli gode formidlere. Strategi 2 dreier seg om å
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etablere et «faglig og teknisk støtteapparat for formidling». Her tenker man seg bl.a. kyndig
hjelp fra formidlingskonsulenter, et kompetansenettverk for formidling i massemedier og
kontaktmøter mellom presse og fagmiljøer. Den tredje strategien er å «heve den
allmennrettede formidlingens status i forhold til tradisjonell vitenskapelig formidling».
Dokumentert kompetanse i allmennrettet formidling må telle som meritterende element i
forbindelse med ansettelser og stillingsopprykk, mener utvalget, omtrent som pedagogiske
meritter er viktige. (https://www.ntnu.no/universitetsavisa/1298/fomidlingsutvalg.html)

Hva med «treenigheten» forskning, pedagogisk utviklingsarbeid og KU?
I forhold til pedagogisk utviklingsarbeid (PU) og FoU-systemet sorterer PU ofte under U`en
(Utviklingsarbeid). Men PU kan også, både indirekte og direkte, resultere i både rapporter og
visse typer artikler, og ikke minst i lærebøker- som på sin side ikke blir «belønnet» gjennom
tellekant-systemet. Er dette logisk og rettferdig? Kan det gjøres noe med dette, gjennom at
også lærebøker kan fagfellevurderes og nivå-kategoriseres? Det bør ikke være noen umulig
oppgave, selv om det vil være ressurskrevende- sannsynligvis i enda større grad enn
fagfellevurderinger knyttet til fagartikler. Et annet spørsmål vi vil stille er om ikke forskning,
kunstnerisk utviklingsarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid også kan sees mer i sammenheng
og styrke og komplettere hverandre. Kan disse områdene eksempelvis betraktes slik man gjør
i Artografi, hvor man forsøker å se helhetlig på de tre ulike «funksjonene» Artist, Researcher,
Teacher? Vi mener dette bør være et svært interessant FoU-felt i nær fremtid, og noe som kan
gi en mer helhetlig tenkning om våre 3 «roller» i skjæringspunktet kunstner, forsker og
pedagog. Ikke minst vil det kunne gi økt forståelse og respekt (og sidestillelse) og kunne åpne
opp for nye perspektiver og forståelse for sammenhenger mellom disse feltene.
Men vi vil nå gå tilbake til vårt hovedanliggende i denne omgang, arbeidet med å forsøke å
evaluere (og likestille) kunstnerisk utviklingsarbeid.

Leavy, DKS og Ønskekvist-modellen
Patricia Leavy, viser i sin “Handbook for Artsbased Research” (2018) hvordan man kan
evaluere kunstuttrykk på ulike måter, og anbefaler “flexible criteria” (s. 575). Hun viser bl.a.
til Joe Norris sin «P-modell», hvor han tenker seg kunstbaserte uttrykk evaluert uti fra de fire
p`ene: Pedagogy, Polititics, Poiesis & Public Positioning. Leavy selv foreslår en liste med
“Seven umbrella categories”: Methodology (how the research was carried out and the
9
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rationale for it), Usefulness (of the research), Public Scholarship (accessibility to diverse
audiences), Audience response, Aesthetics/Artfullness, Personal fingerprint/Creativity &
Ethical practice. (575 ff).
For å konkretisere hva som ligger i kunstnerisk utviklingsarbeid og hvordan det kan evalueres
i norsk sammenheng, vil vi forsøke å vise en side av det gjennom å ta utgangspunkt i DKS
(Den kulturelle skolesekken) sine produksjoner, ettersom bl.a. flere av våre ansatte er
delaktige i slike produksjoner. Det som er særlig interessant i denne sammenheng er at
Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) som administrerer DKS bruker «kvalitetsindikatorer»
for å vurdere de ulike produksjonene, særlig med tanke på kunstnerisk kvalitet og
formidlingsevne. I sitt vurderingsarbeid for performativ kunst bruker de ofte «Ønskekvistmodellen», som er utviklet av tre forskere ved Aarhus Universitet: Jørn Langsted, Karen
Hannah og Charlotte Rørdam Larsen. I sin bok: Ønskekvisten- En håndbog i evaluering af
teater, dans og musik (2008) gis veiledning i hvordan man kan evaluere kunstnerisk kvalitet i
performativ kunst, hvor de ønsker å utvikle et «samtalerum, hvor der på en strugtureret måde
kan føres dialog om kunstnerisk kvalitet og om de elementer, denne kvalitet består av». (s. 7).
Modellen bygger på de tre begrepene Villen, Kunnen og Skullen, hvor: Den kunstneriske vilje
er en udtryksvilje og en kommunikationsvilje. Den er et engagement, båret af, at kunstnerens
behov for å få fremført det, han/hun vil, her og nu, og tilskueren opfatter dette som et
oprigtigt engagement eller engageret opriktighet (s.16).
Når det gjelder kunnen, dreier det seg om evner og ferdigheter, men også profesjonalisme og
personlig preg, mens skullen innbefatter: det etiske og estetiske samlet. Det er et spørgsmål
om, at kunsten tager os med dybt ind i os selv- og tager os med uden for os selv. Men i vår
sammenheng nevnes også et annet viktig aspekt, nemlig at kulturinstitusjoner har
kulturpolitiske oppgaver de er satt til å gjøre, og som er innarbeidet i deres målsettinger eller i
«deres aftaler med offentlige myndigheter» (s. 15-19 ff). Fokus på skullen vil dermed kunne
begrense faren for «privatisering» av KU, slik vi ser det.
Sture Kvarv, forklarer modellen og bakgrunnen for modellen slik (i Nordisk kulturpolitisk
tidskrift, nr. 1/2004): Initiativet til Ønskekvistmodellen kom fra kulturpolitikere i Århus
kommune i Danmark. De kulturpolitiske aktørene må i blant ta stilling til kunstnerisk kvalitet
innenfor teater, dans og musikk (performativ kunst). Men disse aktørene har følt seg usikre og
uten holdepunkter i vurderingen av kunstnerisk kvalitet innenfor performativ kunst.
Ønskekvistmodellen er tenkt å dekke behovet for vurderingskriterier. Den skal kunne komme
til nytte i planlegging, vurdering av søknader, inngåelse av kontrakter og i evaluering av
10
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kunstneriske prosjekter. Med andre ord har modellen både kunstneriske og kulturpolitiske
anvendelsesmuligheter. Samtidig er ikke modellen tenkt som et vurderingssystem bestående
av kvantitative kvalitetsindikatorer, men er snarere et rom for systematisk og nyansert samtale
om kunstnerisk kvalitet.
(https://teora.hit.no/bitstream/handle/2282/498/Onskekvist.pdf?sequence=1)
Rikskonsertene uttrykte det slik:
Villen, Kunnen og Skullen er ikke alltid noe som ligger helt fremme i dagens lys i et
performativt kunstverk, og som bare lar seg samle opp og oppfatte av hvem som helst. Å
bestemme et kunstnerisk uttrykks villen, kunnen og skullen, krever både viten og analyse.
Når vi konstruerer vårt samtalerom, så velger vi ikke å plassere villen, kunnen og skullen som
tre vinkelspisser på en trekant, noe vi i og for seg godt kunne gjort. Men gjorde vi det, ville vi
få et lukket rom. Vi oppfatter tvert imot villen, kunnen og skullen som tre vektorer/piler som
trekker i hver sin retning, og som utgjør en kjerne som samtalen om kunstnerisk kvalitet kan
ta utgangspunkt i, og som man kan vende tilbake til underveis.
Modellen er som alle modeller karakteristisk ved at det ikke er et bilde av den samlede
virkelighet. Denne modellen skal snarere oppfattes som noe man kunne kalle et
samtaleapparat. Det er en modell for strukturering av samtaler og utsagn om kunstnerisk
kvalitet.
(https://www.google.no/search?q=rikskonsertene+%C3%B8nskekvistmodellen&ie=utf8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=4mxVV-LxLoyr8weg0pXoBg).

Oppsummerende tanker om vårt arbeid så langt- og punkt vi ønsker
tilbakemelding på
1. I forhold til tidligere nasjonale utredningsarbeid gjort i forhold til KU: «Vekt på
kunstnerisk utviklingsarbeid» («Jørgensen-utvalget», 2007) og UHR-rapporten: «Forskning
og utviklingsarbeid innen fagområdet kunst. 1995-2015: 20 år med kunstnerisk
utviklingsarbeid», samt NTNU-rapporten : “Kvalitet i kunstnerisk virksomhet” ( 2016), ser vi
at det ikke lett verken å få sidestilt KU med forskning eller finne gode resultatindikatorer for
KU. Vi tror likevel at det er mulig, gjennom å nærme seg KU-dokumentasjon på en litt mer
fleksibel måte. The Journal for Artistic Research (JAR) forsøker bl.a. å imøtekomme dette
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ved å basere seg på fagfellevurdering ut fra en mer åpen og utprøvende holdning til hva som
kvalifiserer bidraget som artistic research (og de er også opptatt av practice as research).
Videre tror vi analyseverktøyet Ønskekvist-modellen kan være et eksempel på et redskap for å
komme i gang med et slikt arbeid og imøtekomme både strukturell tenkning og kunstnerisk
sensitivitet.
2. Er forskning og KU ulike områder eller bør de også kunne sees sammen, f.eks. i forhold til
FoU-tildelinger? Som forsker og kunstner kan det være snakk om både implisitt og eksplisitt
refleksjonsarbeid: Som forsker er du f.eks. i Aksjonsforskning først «implisitt» i forskningen
og deretter eksplisitt, og slik kan det ofte være med en kunstner også. UHR-rapporten (2015)
drøfter om det er relevant å bytte ut begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid med kunstnerisk
forskning, men mener KU er et såpass innarbeidet begrep at det bør videreføres. Imidlertid
presiserer de at: Begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid må ikke oppfattes som utviklingsarbeid
[...] ved kunstutdannings-institusjonene. Kunstnerisk utviklingsarbeid er et eget begrep, og
må ses som en parallell til både grunn-forskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid, jf.
bl.a. «Frascati-manualen» (2002), hvor FoU (R&D) defineres gjennom at det er kreativ
virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap. UHR-utvalget mener videre at
dette indikerer at KU må forstås som en del av et bredt forsknings-begrep i dag, ettersom
begrepet forskning nå brukes oftere om kunstnerisk virksomhet og i mer utvidet sammenheng.
(s.35).

Forslag til konkrete løsninger for merittering og poenggivning for kunstnerisk
utviklingsarbeid ved Nord universitet
I forhold til FoU-virksomhet kan man tenke at KU i det foreslåtte pilotprosjektet får en egen
«pott» fra FoU-ressursen ved FLU, Nord U. Tildeling av FoU-ressurs kan foregå slik: Hver
«KU-ansatt» ved Nord Universitet sender inn en søknad (etter oppgitt mal og til oppgitt søkedato) til dekan om hva som skal vurderes som KU-arbeid for gjeldende år (noe de til en viss
grad også gjør ved Norges Musikkhøgskole). Dekan sender søknaden videre til en kommisjon
som oppnevnes for vurdering av KU-søknader (fagfelle-vurdering). Om det skal være en egen
kommisjon for musikk, drama/teater og kunstfag - eller felles, må vurderes fra år til år, sett i
forhold til innsendte søknader.
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Overordnede retningslinjer som skal sikre FoU-omfang og kvalitet i kunstnerisk
utviklingsarbeid:
•
•
•
•
•
•

•
•

Pilot: Intern prøveordning iverksettes for perioden 2020-2023.
Bruk av tid til kunstnerisk utviklingsarbeid skal som FoU-arbeid for øvrig, avklares
med faggruppeleder og kan tildeles stillingskategoriene etter gjeldende normer.
Kunstneriske prosesser og kunstneriske produkter skal være knyttet tett opp mot
virksomheten innenfor de ulike lærerutdanningene og i henhold til Nord universitets
strategi.
Kunstnerisk utviklingsarbeid skal registreres i Cristin.
Kunstnerisk utviklingsarbeid skal fagfellevurderes og poenggives av en tverrfaglig
sammensatt gruppe med høy kunstfaglig kompetanse
Kunstnerisk utviklingsarbeid meldes inn til vurdering årlig, til fastsatte frister og etter
gjeldende prosedyrer og kriterier for hvert enkelt kunstfag. Det stilles også krav om at
eksternfinansierte prosjekter skal dokumenteres og fagfellevurderes på en
hensiktsmessig måte.
Omfanget av arbeidet som er investert må dokumenteres gjennom et refleksjonsnotat
som synliggjør det kunstneriske utviklingsarbeidet som produkt og prosess.
Bildedokumentasjon, film, lydopptak, arbeidsskisser eller tilsvarende legges ved.
Arbeidet som fagfelle-vurderes skal:
o være på høyt/faglig kunstnerisk og/eller kunstfagdidaktisk nivå
o vise egenart og originalitet
o vise kunstnerisk refleksjon og bidra til ny kunnskap, erfaring og innsikt
o ha relevans og samsvare med fagfeltets rammer og målsettinger ved Nord
Universitet

Noen momenter til videre diskusjon (også for evt., en arbeidsgruppe/komite):
• Hvilke spesifikke/konkrete kriterier skal ligge til grunn for tildeling av forskningstid –
kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor hvert enkelt kunstfagområde?
• Hvordan synliggjøre dette og få aksept/akkreditering for det utøvende og
kunstpedagogiske arbeidet vi gjør, bl.a. sammenlignet med publikasjonspoengsystemet i «akademia»? Og er det viktig, eller kan vi tenke en annen type
akkreditering? F.eks.: 5 KU-poeng = 1 publiseringspoeng
• Forslag til spesifikke kriterier for merittering og poenggivning bør utarbeides i
fellesskap for å sikre at kriteriene og poengsystemet er relevante og har gyldighet for
hvert enkelt fagområdes egenart. Dette synliggjøres i en egen tabell for hvert enkelt
fagområde (se forslag på neste 5).
• Fagfellevurderingen må baseres på en viss grad av skjønnsmessig vurdering.
• Kriteriene må ikke være så rigide at kunstfagpersoner faller utenfor systemet.
• Kriteriene må ikke være så rigide at det avgrenser nyskapende og innovative
kunstprosesser eller kunstprodukter
• Hvordan skal fagfellekomiteen settes sammen og finansieres i dagens Nord-situasjon?
• Hva med «dobbelt bokføring»: FoU-tid utløser ressurser, og fagpersonen mottar
samtidig honorar eksternt for det kunstneriske utviklingsarbeidet. Skal en del av
honoraret gå til institusjonen på lik linje med forskningspublikasjoner?
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Veien videre…
Vår foreslåtte tidsplan ser slik ut:
-Medio juni: Innspill og sluttføring av «rapporten» leveres Forskningsutvalget og leder
- Høsten 2020: Forslaget behandles og vedtas.
-Mars 2021: Arbeider sendes inn til redaksjonsgruppe (kun for det siste skoleåret?)
-April 2021: Komite (er) etableres
-Mai/juni 2021: Arbeidene bedømmes og gir grunnlag for FoU-ressurs/poeng innen KU

Etter en prøveperiode, er tanken vår at man kan, hvis forslaget har fungert etter hensiktene,
løfte arbeidet til et nasjonalt nivå. Det vil i så fall kunne betraktes som et nasjonalt
pilotprosjekt, ettersom det er ingen som har klart å finne egnede kriterier for poenggivende
arbeid innen KU før..

Kilder:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15, «Lov om universiteter og høgskoler»,
1995, Kunnskapsdepartementet 2006 (lest, 10.3. 2017)
Frisk, Henrik Johansson, Karin & Lindberg-Sand, Åsa (2015): Acts of Creation-Thoughts on
artistic research supervision. Höör, Brutus Östlings Bokförlag Symposion
https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-ogkunst-og-kulturfag/forskning (lest 6.2.2018)
https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/tall-og-fakta/Documents/Nord-universitetStrategi-2020.pdf, (lest 4.2.2019)
http://www.uhr.no/documents/Forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomr_det_kunst.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/i9e87d801-71b1-4518-a915-9d8e890c9a42/2015forskning_og_utviklingsarbeid_innen_fagomr_det_kunst.pdf, (lest, 10.11. 2017)
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)
http://www.jar-online.net/ (lest, 1.11. 2018)

NTNU`s Rapport: “Kvalitet i kunstnerisk virksomhet” (1.april 2016) (lest, 11.9. 2018)
https://www.ntnu.no/documents/1262755726/1268954456/Kvalitet_i_kunstnerisk+virksomhet_end
elig_april-2016.pdf/495635d1-91e2-4601-8cfb-0eceab1692f4 (lest 14.3.2020)
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Podium #04/2009, https://en.uit.no/Content/432496/Om-%C3%A5-dokumentere-kunstneriskarbeid-Podium-4-side-6.pdf.
http://www.khrono.no/2015/02/undervisning-ma-telle-mer, publisert 20.febr.2015 (lest 2.10.
2018)
(https://teora.hit.no/bitstream/handle/2282/498/Onskekvist.pdf?sequence=1) (lest 1.2.2018)
https://www.ntnu.no/universitetsavisa/1298/fomidlingsutvalg.html
Langsted, Jørn/ Hannah, Karen/ Rørdam Larsen, Charlotte (2008): Ønskekvisten. En håndbog
i evaluering af teater, dans og musik. Århus , Forlaget Klim,
Leavy, Patricia (2018): Handbook for Artsbased Research, New York , The Guilford Press.
Springgay/ Irwin m. fl. (2008): Being with A/r/tography. Rotterdam,
Sense Publishers.
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Sammendrag
Saken redegjør for den videre prosessen med å utvikle en overordnet handlingsplan for
forskning ved Nord universitet.

Saksfremstilling
I sak 126/20 vedtok styret Strategi 2030. I styrets behandling legges det opp til at: « Den
overordnete strategien skal danne grunnlag for fakultetene og avdelingenes delstrategier og
handlingsplaner. Disse utvikles og presenteres for styret i løpet av våren 2021.»
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. Arbeidet skal ferdigstilles til styremøtet i juni,
2021, hvor strategiarbeidet presenteres.
Prorektor for forskning har ansvaret for å utarbeide og oppfølging av Handlingsplan for
forskning og at denne forankres gjennom vedtak i sentralt forskningsutvalget (FU).

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 satsninger,
internasjonaliseringstiltak, overordnede kvalitetssikringssystem, allokering av strategiske
midler, etc.
Videre prosess:
1. AFU legger fram et forslag til Handlingsplan for forskning ved Nord for diskusjon i
neste FU-møte (22 april, 2021).
2. Fakultetene og studentrepresentanter i FU bes om at innspill til handlingsplanen gis
skriftlig til prodekan forskning senest 1 april, 2021.

Vedlegg:
Rektors bestilling: strategiarbeid v-21
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Til: Dekaner, prorektorer og direktør

22 jan - 2021

Strategiarbeid v-21 ved fakultetene, Utdanningsutvalget og Forskningsutvalget
Styret vedtok ny strategi for Nord den 16 des. 2020. I vårsemesteret 2021 skal strategien
forankres og konkretiseres i delstrategier og handlingsplaner på fakultetene og i
handlingsplaner for utdanning og forskning.
Prosessansvar
Dekaner har ansvaret for forankring av strategi og utarbeidelse og oppfølging av fakultetets
delstrategier/handlingsplaner.
Prorektor for undervisning har ansvaret for å utarbeide og oppfølging av handlingsplan
utdanning som forankres i sentralt undervisningsutvalget (UU) .
Prorektor for forskning har ansvaret for å utarbeide og oppfølging av handlingsplan for
forskning som forankres i sentralt forskningsutvalget (FU).
Leveranse
Strategi 2030 er Nords overordnede strategi for perioden 2021 – 2030, som vedtatt av
styret. Denne angir de overordnede målene for utviklingen av universitetet i
strategiperioden. I strategien beskrives målbildet i form av Nords relevans, verdigrunnlag og
tematiske satsninger og i strategiske mål innenfor kategoriene forskning og kunstneriske
utviklingsarbeid, utdanning, samhandling med samfunns og næringsliv og organisasjon.
Hvert fakultet skal ha en delstrategi som formulerer fakultets mål og plan for utvikling
gjennom hele strategiperioden. Delstrategien skal organiseres slik at det er tydelig på hvilken
måte og innenfor hvilke områder fakultetet skal bidra til at Nord når målene i Strategi 2030
gjennom sitt bidrag til:
• tematiske satsninger
• forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
• undervisning
• samhandling
• organisasjonsutvikling
Fakultetets handlingsplan skal vise hvilke konkrete tiltak og prioriteringer fakultetene
planlegger for å nå målene i delstrategien, sektormålene (som framkommer i tildelingsbrev)
og Nords utviklingsavtale med KD. Handlingsplanen skal ha en virketid på tre år og skal
oppdateres årlig. I den grad det er mulig skal tiltak og prioriteringer tidfestes og utformes på
en slik måte at graden av måloppnåelse eller effekt kan evalueres.
Handlingsplaner for utdanning og forskning bør fokusere på tiltak og prioriteringer som er
felles for flere fakultet og som bør være felles eller velkoordinert. Eksempler på slike tiltak er
etablering av arenaer for tverrfakultær aktivitet innenfor de tematiske satsningene og det
overordnede kvalitetssikringssystemet.
Tidsplan
Delstrategier og handlingsplaner skal forankres i fakulteter og utvalg og ferdigstilles i
vårsemesteret 2021. Delstrategier og handlingsplaner presenteres for styret
(orienteringssak) før sommeren. Siste frist for ferdigstilling av styresakene er 2 juni.
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Januar

Februar
Mars
April
Mai
Juni
August

Rektors bestilling til fakulteter, undervisningsutvalg, forskningsutvalg, med
påfølgende bred behandling i fakulteter og utvalg i løpet av vårsemesteret.
Husk å involvere studentene i prosessen og å inkludere ID på fakultet og IDF
sentralt.
SLG-møte med kunnskapsdeling.
SLG-møte med kunnskapsdeling.
Presentasjon/diskusjon av foreløpige delstrategier og handlingsplaner i SLG.
Diskusjon og avklaringer i SLG. Behandling i ID og IDF.
Ferdigstilling av fakultetenes delstrategier og handlingsplaner og
handlingsplaner for utdanning og forskning.
Tilpassing av andre eksisterende delstrategier etc.

Strategi 2030 og delstrategier skal evalueres mot måloppnåelse og relevans underveis i
strategiperioden. Handlingsplaner evalueres og oppdateres, på tilsvarende måte, på årlig
basis.
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Sammendrag
Orientering om Nords signering av Magna Charta Universitatum, samt prosess frem til
signering.

Vedlegg:
• Magna Charta Universitatum
• Application to sign the Magna Charta Universitatum
• Admission Policy
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Magna Charta for dei europeiske universiteta
Norwegian
Innleiing
Underteikna rektorar ved europeiske universitet, samla i Bologna ved 900-årsjubileet til det eldste
universitetet i Europa, fire år før den endelege etableringa av opne grenser mellom statane i den
europeiske fellesskapen, ser fram mot aukande samarbeid mellom alle europeiske folk og oppfattar
at folk, såvel som statar, meir enn nokonsinne bør vere medvitne om kva slags rolle universiteta
spelar i eit samfunn prega av endring og aukande internasjonalisering. På denne bakgrunnen vil vi
framføre følgjande:
1. Framtida til menneskja ved dette årtusenskiftet rettar seg i høg grad etter den kulturelle,
vitskaplege og tekniske utviklinga som finn stad i dei sentra av kultur, vitskap og forsking som
ekte universitet utgjer
2. Universiteta si kunnskapsformidlande rolle overfor nye slektsledd må i dag innebere at
universitetet må tene alle i samfunnet fordi vår kulturelle, sosiale og økonomiske framtid
føreset ei særleg og vesentleg investering i livslang læring
3. Universiteta må sikre framtidige generasjonar utdanning og opplæring som set dei i stand til å
medverke til å oppretthalde den naudsynte balansen i naturen og i sjølve livet
Underteikna rektorar erklærer difor overfor alle statar og alle folk dei hovudprinsippa som bør
liggje til grunn for verksemda ved universiteta, no og i framtida:

Hovudprinsipp
1. Universiteta er sjølvstendige samfunnsinstitusjonar som, sjølv om dei er ulikt organisert av
geografiske og historiske årsaker, kritisk produserer, utforskar, vurderer og formidlar kultur
gjennom forsking og høgare utdanning. For å stille seg opne overfor behova i omverda, må
universiteta vere moralsk og vitskapleg uavhengig all politisk autoritet og økonomisk makt
2. På universiteta må undervisning og forsking vere uskiljelege om undervisninga skal kunne
følgje med i behovsutviklinga, nye samfunnskrav og vitskaplege nyvinningar
3. Fridom i utdanning og forsking er grunnleggande prinsipp for universiteta. Styresmaktene og
universiteta må, på kvart sitt område, garantere og fremje respekten for dette grunnleggjande
kravet
Ved å motarbeide intoleranse og gjennom å stadig vere opne for dialog er universiteta ein
priviligert møtestad mellom universitetslærarar og studentar; universitetslærarar med evne til å
dele kunnskapane og med middel til å vidareutvikle desse gjennom forsking og fornying, og
studentane med evne, rett og vilje til å tileigne seg desse kunnskapane
.
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4. Eit universitet ivaretar den europeiske humanistiske tradisjonen og er konstant oppteke av å nå
universell kunnskap. For å fullføre sine oppgåver må universitetet overskride geografiske og
politiske grenser og fastslå den tvingande og naudsynte retten for alle kulturar til å kjenne og
influere kvarandre gjennom fri og gjensidig kunnskapsutveksling

Middel
Å setje desse måla i verk i samsvar med dei ovannemnde prinsippa, krev effektive middel som er
tilpassa vilkåra i den noverande situasjonen.
1. For at ta vare på fridomen i forsking og undervising bør alle universitetsmedarbeidarar ha
tilgjenge til naudsynte middel for utføringa av forskings- og undervisningsarbeidet
2. Prinsippet om forsking og utdanning som uskiljelege skal leggjast til grunn ved rekruttering og
fastsetjing av tilsettingsvilkåra for universitetslærarar
3. Kvart universitet må, med omsyn til særskilde omstende, stå vakt omkring fridomen for
studentane sine og leggje forholda til rette slik at studentane kan nå dei utdanningsmessige og
kulturelle måla dei har sett seg
4. Universiteta – i særleg grad dei europeiske – ser gjensidig utveksling av informasjon og
dokumentasjon og fremje av vitskapleg samarbeid som fundamentalt viktig for kontinuerleg
kunnskaputvikling
I samsvar med dei tidlege åra av sin historie, oppfordrar universiteta til mobilitet for lærarar og
studentar. Det føreset eit fellesopplegg for å sikre samsvar ved tilsetjingsvilkår, fastsetjing av
akademiske titlar, eksamenar (sjølv om dei nasjonale diploma skal halde fram) og felles normer for
tildeling av stipend, for at universiteta skal kunne garantere utføringa av sine aktuelle
samfunnsoppåver.
På sine respektive universitets vegner forpliktar underteikna rektorar seg med dette å gjere det som
står i deira makt for at kvar nasjonalstat så vel som aktuelle internasjonale organisasjonar skal la seg
inspirere av dette Magna Charta, som er eit samstemt uttrykk for den frie viljen til dei sjølvstendige
europeiske universiteta.

Bologna, den 18. september 1988
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APPLICATION TO SIGN THE MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM

You are asked to complete the following form and email it with the following documents to
the Magna Charta Observatory Administrator at magnacharta@unibo.it
Documents to be attached:
a)

A formal request to become a signatory signed by the senior academic post holder
(Rector, President or Vice-Chancellor)

b) Evidence in the form of certified minutes from the senior academic body and the
ultimate governing body that the application has their full support
c)

Statements of support from 3 universities, at least two of which should be outside their
own country, which are already signatories of the Magna Charta Universitatum.

Application form
1.

Introductory information about your institution
a.

Name

b. Year of formation/foundation
c.

Country of origin/registration

d. Name of Rector/Head of institution
e.

Postal address

f.

Telephone number

g. Email address
h. Website
i.

Press officer’s name

j.

Press officer’s email address

2. Legal status of your institution
a.

(Public/Private/Other)
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b. Instrument of establishment (Act of Parliament/Charter/Other)

c.

Issuing authority and date of issue

3. Governing structures
a. Ultimate governing body (Council/Board of Trustees/Regents etc., which
makes strategic and status related decisions)
i. Name

ii. Number of members
iii. Proportion of members who are internal (employed by the university)
and external
iv. Proportion of members who are academics
v. Proportion of members who are students
b. Highest academic body (Senate/Academic Board etc., which makes decisions
concerning curricula, staff promotions etc.)
i. Name
ii. Number of members
iii. Proportion of members who are internal (employed by the university)
and external
iv. Proportion of members who are students
4. Please describe how students are involved in institutional governance and
decision making.
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5. Please describe how academic staff are involved in institutional governance and
decision making

6. How much freedom do members of academic staff have in determining what
research and teaching is undertaken? What procedures and structures are in
place for reviewing or regulating these issues?

7.

What kind of policies and structures, standards and guidelines exist in your
institution in order to ensure adequate respect of academic freedom?

8. How much institutional autonomy does your institution have vis-à-vis national
and/or founding authorities? (legal, academic, (staff appointments, student
admissions, curriculum, quality assurance,) organisational, financial, human
resources, etc and the basis of the autonomy) What kind of accountability
measures exist? Are there any respects in which your university does not have
complete autonomy?
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9. Have there been any occasions when the principles of academic freedom and/or
of institutional autonomy were not fully respected in your institution? Are you
aware of any emerging difficulties? If so, please describe.

10. What policies and structures, standards and guidelines exist in your institution
to ensure academic integrity?

11. What policies and structures, standards and guidelines exist in your institution
to ensure quality of teaching, learning and research?

12. Size of your university
a. Number of students (undergraduate
b. Number of Academic staff
c. Annual income from all sources (in €)

/ postgraduate

)
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13. Sources of funding
a.

% from state/government

b.

% from student fees

c.

% from other national bodies (please give details)

d.

% from private sources

14. What are the mission and the vision of your institution?

15. Briefly describe institution’s teaching, research and other activities (e.g. degrees
offered).

16. Briefly describe how teaching and research are linked in practice, i.e. how is the
inseparability of teaching and research ensured.
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17. Please list international networks and organisations which your institution takes
part in.
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Admissions Policy
1.

The Council of the Magna Charta Observatory welcomes applications to sign the
Magna Charta Universitatum from universities anywhere in the world which adhere
to or are able to adhere to the fundamental principles set out in the Magna Charta
Universitatum and are endeavouring to do so.

2.

Applicants must provide details of their policies and practices relating to their
autonomy, academic freedom in research, teaching and learning, and demonstrating
how they ensure integrity in their operations in a prescribed application form.

3.

These statements must be supported by a formal request by the senior academic postholder (Rector, President or Vice-Chancellor) and evidence in the form of certified
minutes from the senior academic body and the ultimate governing body that the
application has their full support.

4.

Should the application be accepted, all staff must be notified, publicity should be
given to the acceptance on the university’s website which should include a link to the
Magna Charta’s website.

5.

Applicants must include statements of support from three universities, at least two of
which should be outside of their own country, which are already signatories of the
Magna Charta Universitatum.

6.

Applications will be reviewed by a Committee appointed by the Magna Charta
Observatory Council. Each application will be assessed on its merits and a
recommendation made to the Council. The Council will recommend to the University
of Bologna that those applicants deemed to provide evidence of compliance with this
policy be invited to sign the Magna Charta Universitatum.

7.

Applicants must make a commitment to engage with the Magna Charta Observatory
through participation in self evaluation, periodic surveys, studies, conferences,
workshops and similar so as to engage in developing their own adherence to the
fundamental values and share experience so as to assist other universities to do so.

8.

Should concerns be raised regarding a signatory’s adherence to the fundamental
values, the university must cooperate with the Magna Charta Observatory in
reviewing the matter and responding. The Observatory reserves the right to publish
details of any non-compliance, remove the university from the publish list of
signatories and exercise other sanctions if necessary.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/02350-17
Ketil Eiane
Kari Haugset Alterskjær

Saksgang

Møtedato
11.02.2021

NETTSIDER MED INFORMASJON KNYTTET TIL HÅNDTERING AV
FORSKNINGSDATA
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orienteringen.
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Saksframstilling
Avdeling for forskning og utvikling opplever stadig at forskere ved Nord universitet ikke
finner den informasjonen de leter etter knyttet til håndtering av forskningsdata.
Informasjonen ligger spredt på ulike sider på intranett og er derfor heller ikke tilgjengelig for
eksterne som deltar i forskning ved Nord. Dette kan føre til at viktig informasjon ikke når
frem til forskerne, som retningslinjer knyttet til personvern i forskning eller krav til
forskningsdata fra eksterne finansiører. Dette har konsekvenser både for den enkelte
forsker, men også for universitetet som behandlingsansvarlig institusjon. Vi mener det er
behov for å samle informasjonen som omhandler håndtering av forskningsdata og gjøre den
lettere tilgjengelig på ett sted.
Utviklingen av nettbasert informasjon som klargjør arbeidsprosesser knyttet til håndtering
av forskningsdata er en del av det pågående prosjektet «Forskningsdata ved Nord
universitet», som er et samarbeid mellom Avdeling for forskning og utvikling,
universitetsbiblioteket og IT. Prosjektgruppen ønsker å gå videre med utviklingen av en felles
nettside for temaer som inngår i forskningsdatahåndtering med innspill fra administrative
fagpersoner og prosjektets referansegruppe bestående av forskere fra alle fakulteter ved
Nord universitet.
En slik nettside er tenkt å hente inspirasjon fra UiT Norges arktiske universitets
forskningsdataportal, som blant annet dekker temaer som forskningsetikk og personvern,
informasjonssikkerhet, datahåndteringsplaner, juridiske avklaringer i forskningsprosjekter og
langsiktig bevaring av forskningsdata i form av arkivering.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/00113-3
Ketil Eiane
Morten Skjelbred

Saksgang

STRATEGISKE MIDLER 2021
Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering.

Møtedato
11.02.2021
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NOTAT – retningslinjer for tildeling av strategiske midler.
Nr Tiltak

Tiltaksbeskrivelse

0

Midler avsatt i 2019 - tildelt fakultetene!

1

Ansette tre toppforskere
pr fakultet
Beholde talenter 2020.

Videreføre tiltaket fra 2021. eter tildeling i
2019, gjenstår det 3mill for tildeling i 2020.
Etter disputas, ansettes doktoranden i inntil
6 måneder for å publisere/ skrive søknad
om forskningningsfinansiering. Kostnad: 20
personer x 0,4 mill

4 000 000

2

Forskertalent

x nye talenter tildeles årlig stipend for 3 år,
fra 01.07.2021. Utviklingsprogram

2 000 000

Forpliktet 1,35mill?

3

Internasjonalisering

ENDRES!

1 000 000

Internasjonalisering
ph.d.-programmene

4

Prosjektsøknader mot
strategiske utlysninger
f.eks Fellesløftet.

Forskningsgrupper med konkrete planen
som å søke midler fra til å for å søke midler
i forbindelse med

4 300 000

Flere søknader om
forsk.finans (EU og
NFR)

5

Tiltak for å stimulere til
vitenskapelige
publiseringer publiseringsstøtte

Søknad fra forskningsgrupper om å
gjennomføre arbeidsuke for å sluttføre
publikasjoner inkl faglig utvikling og fagfelle
lesning

3 000 000

1.Bonus til de som
publ 2.Kurs
akademisk skriving
3.Støtte til
bokprosjekt som ikke
dekkes av OA

6

Gjennomføre AIMDay

Academia Industry Meeting Day - Arrangere
møter mellom akademia og samfunns- og
næringsliv for kompetanseutveksling, for
økt forståelse, nye perspektiver til aktuelle
utfordringer, samt økt forskning. 3 AIMDay
i 2020, 4 i 2021 og 2022.

300 000

8

Veilederrollen

9

Forskningsstimulering

Beløp
-

1 000 000

Kommentar

Veilederseminar

Oppf. Kvalitetssikring, Seminar ph.d kand
SUM

1 000 000
16 600 000

Tiltak 1. Beholde talenter 2021
Universitetet har hatt en økning i gjennomstrømming av master og ph.d.-kandidater. Flere av
kandidatene har data til flere forskningspublikasjoner, og mulighet for å delta i søknader om
forskningsmidler. Denne gruppe bør gis mulighet for kortere ansettelser.
Det kan søkes om overgangsstipender for å beholde talentfulle ph.d.- kandidater og
masterstudenter i påvente av ledige stipendiat-/postdoktor-/prosjektstillinger.
Overgangsstipendet kan være inntil seks måneder for ph.d kandidater og inntil 4 mnd for

Arbeidsordre
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masterkandidater. Overgangsstipendet skal benyttes til å ferdigstille publikasjoner og
prosjektsøknader som bidrar til faglig utvikling på fakultetet.
For masterkandidater er forutsetning at studiet er gjennomført på normert tid.
Søknad må inneholde:
• CV til kandidaten.
• Fakultetets begrunnelse for hvorfor kandidaten bør tildeles stipend, inkludert plan etter
endt periode for overgangsstipendet.
• Prosjektbeskrivelse med mål.
• Søknaden godkjennes av dekan eller den dekan bemyndiger.
Søknader sendes til forskning-post@nord.no, og vil blir behandlet fortløpende. Allerede
innsendte søknader behandles etter denne utlysningen. Alle innvilgede prosjekter skal
rapportere måloppnåelse etter endt stipendperiode.
Søknadsfrist : Det tildeles midler forløpende.

TILTAK 2 Forskerutviklingsstipendet 2021
Utlysning av stipend til forskertalenter ved Nord universitet. Programmet videreføres for
2021, og det skal tas opp X nye kandidater.
Kriterier for prioritering av kandidater
1. Kandidaten må være yngre enn 45 år og ha oppnådd følgende:
a. Internasjonal publisering i løpet av de siste 5 årene innen relevant fagområde,
fortrinnsvis på nivå 2.
b. Bistått vesentlig på søknader til Norges forskningsråd og/eller H2020, og vært
involvert i minst ett ekstern finansiert prosjekt tidligere, minimum som
prosjektdeltaker.
c. Fast ansatte blir prioritert over midlertidige
2. Forskningsområdet til kandidaten må være innenfor universitetets strategi, og være
klart forankret i ett av de fire doktorgradsprogrammene.
3. Søknadene blir prioritert etter hvilket virkemiddel kandidaten planlegger å arbeide
mot. Prioriteringene blir som følger:
1. Horisont Europa
2. Forskningsrådet – særlig FRIPRO/TOPPFORS
Arbeid med søknader til regionale forskingsfond eller andre nasjonale virkemidler vil ikke bli
prioritert for tildeling av stipend.
Søknaden for kandidaten skal inneholde følgende informasjon (alle punkter må besvares,
eller oppgi grunn for hvorfor det ikke er relevant):
1. Skisser hvilke aktiviteter skal kandidaten jobbe med
o Aktuelle forskningsprogram det skal søkes på (se pkt. 3 i prioritering av
kandidat)
o Aktuelle publikasjoner som skal jobbes frem
o Kompetanseheving/videreutdanning/kursing
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2.

3.
4.

5.
6.

o Knytte forskningsaktiviteten tettere mot undervisning, som støtter Nord
universitets ph.d.-programmer
o Annet (eks. formidlingsarbeid, veiledning, nettverksbygging)
Tegn opp en tidsplan for arbeidet
o Strategiske midler for forskning, er kun garantert i et år, men det skal søkes
forlengelse av midlene i ytterligere et år til under forutsetning om at styret
ved Nord universitet også for 2022 allokerer strategiske midler.
o I tidsplanen må det beskrives arbeid som kan avsluttes etter et år, men også
skissere behov for forlengelse, begrunnet i konkrete aktiviteter over to år.
Definer en klar kvantifiserbar målsetning med perioden, for eksempel innsendt
søknad, antall publikasjoner eller andre målbare resultater.
Beskriv kandidatens potensiale for karriereutvikling ved å få stipend, med særlig vekt
på å bygge internasjonalt nettverk og hevde seg i nasjonal og internasjonal
konkurranse om forskningsmidler.
Skisser behov og anslå et grovt budsjett for frikjøp av undervisning.
Oppgi definerte behov og et grovt budsjett for driftsmidler knyttet til
forskningsaktiviteten
o Reisemidler
o Innkjøp utstyr
o Søknadsstøtte
o Annet f.eks språkvask, analyser

CV til kandidaten må legges ved søknaden. CV med publikasjonsliste vil ligge til grunn for
prioritering av stipend, jmf. punkt 1a) under prioriteringskriterier.
Maks totalt søkt beløp per kandidat er 1.000.000, på en periode på tre år. Det kan sendes
maks to søknader per fakultet, med en klar prioritering fra fakultetet. Aktiviteter som dekkes
kan ikke allerede være planlagt inn i opprinnelige budsjett.
Søknader sendes til forskning-post@nord.no innen 01.03.2021 og må være godkjent av
dekan. Tidligste oppstart av prosjektet er 1. juni 2021.
Etter fristen, vil det bli foretatt en ekstern evaluering av søknaden før endelig utvelgelse
basert på fakultetenes prioritering, samt universitetets strategiske mål. Det endelige beløpet
som bevilges blir fastsatt i dialog med fakultetet.
Avdeling for forskning og utvikling legger frem søknader for rektor som beslutter tildeling.
Finansierte prosjekter skal rapportere fremdrift årlig.
TILTAK 3 Internasjonalisering ( tas i komiteèn)
Nord universitet har som målsetting å styrke internasjonalt samarbeid. For å forbedre
mulighetene for å få forskere til å komme til universitetet, er det avsatt strategiske midler til
formålet. Midlene kan dekke reise-, opphold- og lønnskostnadene for gjesteforskere utover
det de må få i stipend og eventuelt lønn der de er ansatt. Det er også land det er aktuelt å
invitere forskere fra, som ikke omfattes av f.eks. stipend via Erasmus+. Forskere kan f.eks.
bidra i undervisning, gjennomføre kurs, være deltakere i internasjonale felles
forskningsprosjekter eller få mulighet til å skrive felles publikasjoner med ansatte ved Nord
universitet. Primært ønskes besøk av forskere som er langt fremme innen sine forskningsfelt
(såkalt "experienced researcher"), men det er også muligheter for f.eks. postdoktorer (såkalt
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"early stage researcher"). Oppholdet skal vare minimum 2 uker, men lengre opphold er
foretrukket.
Inntil 2 opphold pr fakultet à kr 100.000,- pr opphold.
Tildelinga av midler skjer etter søknad. Søknaden skal inneholde
• CV til kandidaten
• kort begrunnelse for hvorfor kandidaten skal tildeles midler til oppholdet
• Hvilke aktiviteter/oppgaver som skal gjennomføres
• Oppholdes målsetning
• Beskrivelse av forventet resultat
• beskrivelse av leveransene fra kandidaten i stipendperioden
• godkjenning av dekan eller den dekan bemyndiger
Etter oppholdes sendes det rapport med beskrivelse av måloppnåelse og regnskap for
oppholdet.

TILTAK 4 Støtte til større prosjektsøknader av strategisk betydning for universitetet, jf.
Strategi 2030
Prosjektsøknader mot utlysninger i både Norges forskningsråd, Horizon Europe og
Fellesløftet (Forskningsrådet) med faglig samarbeid som støtter opp under Nords strategi
2030. En viktig del av prosessen er bl.a. å bygge nettverk som grunnlag for å søke midler fra
relevante utlysninger. Det er avsatt en total ramme på 4,3 million til støtte for fagmiljøer ved
Nord universitet som har som mål å søke større prosjekter der Nord universitet er
prosjektleder. Fagmiljøet har en målsetning å sende inn en søknader til en konkret utlysning
vil bli prioritert.
Søknaden kan omfatte støtte til
• Frikjøp
• Søkerstøtte
• Nettverksaktivitet
• Reise/opphold
Søknaden skal inneholde:
• Mål
• Prosjektbeskrivelse og prosjektplan
• Budsjett
• Søkegruppens CV’er
• Fakultetets anbefaling, eventuelt prioritering av søknader
Søknader mottas fortløpende. Bevilget beløp skal benyttes internt, og utbetales fortrinnsvis
etter innsendt søknad.
TILTAK 5 Publiseringsstøtte & skrivekurs
Tiltaket skal støtte bokprosjekter/antologier, skrivekurs og fond, og dekning av
publiseringskostnader. Publikasjoner som blir godkjent i fagfellevurderte tidsskrift eller
forlag støttes.
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Søknad om bokprosjekt/seminar skal inneholde:
• Tiltaket skal benyttes til å dekke publiseringskostnader som ikke dekkes av Open
Access midler
• Kort beskrivelse av bokprosjektet med oversikt over involverte medforfattere og
deres institusjonstilknytning.
• Intensjonsavtale eller avtale med godkjent forlag, inkl. budsjett.
• Godkjenning av dekan eller den dekan bemyndiger.
Det foreslås støtte på inntil 200 000 kr per bokprosjekt. Tildelt sum bestemmes i forhold til
skissert budsjett og forfatterandeler tilknyttet Nord universitet.
Søknad om skrivekurs skal inneholde kort beskrivelse av kurset, hvem som holder kurset og
målgruppe inkl. estimert antall deltakere, samt godkjenning av dekan eller den dekan
bemyndiger.
Det er avsatt kr. 3 million til dette tiltaket.
TILTAK 8 Veilederrollen
Nytt tiltak, må diskutere hvordan disse aktivitetene skal gjennomføres og hvem som er
ansvarlig.
1. Veilederseminar (500.000,-)
2. Oppfølging Kvalitetssikring ph.d.-veiledning (250.000,-)
3. Seminar ph.d.-kandidater (250.000,-)
Det er avsatt kr. 1 mill til dette tiltaket
Skal AFU organisere og arrangere eller skal det søkes om midler til egne kurs?
TILTAK 9 Forskerstimulering
Forskningsstimulerende tiltak innen tre tematiske viktige forskningsområder
1. Tverrfaglig samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning (400.000,-)
2. Tverrfaglig samisk forskning (200.000,-)
3. Profesjonsfaget (400.000,-)
Her må vi diskuteres hvordan disse midlene skal tildeles og hvilke kriterier vi skal legge til
grunn for tildeles.
Det er avsatt kr 1 mill til dette tiltaket.
Skal AFU organisere og arrangere eller skal det søkes om midler?
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

21/00113-1
Ketil Eiane
Vilija Duleviciute

Saksgang

Møtedato

STATUS EKSTERNFINANSIERING (FORSKNINGSRÅDET OG REGIONALE
FORSKNINGSFOND) 2020
Orienteringssak
Forskningsutvalget tar saken til orientering
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Saksframstilling

2020 var et godt år når det gjelder deltakelse og bevilgninger i nasjonale finansierings programmer
(Norges forskningsråd og Regionale forskningsfond). Antall innsendte søknader og søkt beløp økte
betydelig. Antall innvilgede søknader og innvilget beløp er også betydelig større i sammenligning
til 2019.
I 2020 fikk Nord universitet 70,9 millioner kroner til ulike forsknings- og koordinerings- og
samarbeids-prosjekter fra Norges forskningsråd, fordelt på 12 prosjekter. I 2019 fikk Nord
universitet 45,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd, til 9 prosjekter.
Antall søknader økte også, fra 51 i 2019 til 68 i 2020 på midler fra Norges forskningsråd.
6 søknader, som ble sent inn i november, er fortsatt under vurdering.
I tillegg får Nord universitet midler fra Regionalt forskningsfond, som i år har utløst 1,7 millioner
kroner.
Sammenligning av 2020 resultater med resultatene fra tidligere år viser at Nords forskere søker
flere og større prosjekter. Det er god utvikling, som forhåpentligvis fortsetter og belønnes med
flere bevilgninger i fremtiden.
Tabeller nede illustrerer utviklingen på hele universitetet og på fakultets nivå. Oversikten over
evalueringskarakter viser kvaliteten til innsendte søknader.
Tabellene nede inneholder informasjon om prosjekter/søknader hvor Nord universitet er leder.
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Tabell 1. Innvilgede søknader på Nord universitet 2020.*
Project title

Prosjektleder

FBA

Program/aktivitet
FORSKER20 Forskerprosjekt 2020

Prosjektper Prosjektper
iodens fra- iodens tilSøkt
dato
dato
beløp

The genomic basis of temperature adaptation across space

Anja Marie Westram

01.01.2021

31.12.2024

11675000

11675000

FBA

KSPSAMARBEID20 Samarbeidsprosjekt 2020

FarmMERGE: The relationship between farmer health and work
environment, and the health, welfare and productivity of their animals

Magnhild Oust
Torske

01.04.2021

01.09.2024

7151000

7151000

FBA

IS-AUR - Samarb.progr.
Norge Frankrike

Deciphering the physiology of Nordic snow-algae and cell membrane
stress responses

Christopher J. Hulatt

01.01.2021

31.12.2022

30000

30000

FBA

RFFTRØNDELAG - RFF
Trøndelag

The application of an automated and integrated livestock
management system for ruminants with seaweed-based novel
feeding ingredients

Prabhat Khanal

01.09.2020

31.08.2021

460000

460000

FBA

RFFTRØNDELAG - RFF
Trøndelag

From by-products to novel protein: Bio-resource recycling using
insect larvae (Tenebrio molitor)

Prabhat Khanal

01.02.2021

31.01.2022

698000

698000

FLU

FINNUT - Forskning og
innovasjon i
utdanningssektoren

Outcomes of Instrumental Tuition and Playing in an Ensemble Teaching Music in Cooperation between Primary and Music Schools
(OutMus)

Jens Knigge

01.06.2021

31.05.2024

11834000

11834000

FLU

FORSKER20 Forskerprosjekt 2020

South Saami Memory Culture: The dynamics of indigenous and
nation-state identities

Mikael Vinka

01.08.2021

01.08.2024

7684000

7684000

Collaborative Strategies for Robust Governance in Turbulent Times

Janne Paulsen
Breimo

01.08.2021

31.07.2024

11908000

11908000

China in the Arctic: External Influence on Regional Governance

Frode Mellemvik

01.01.2021

31.12.2024

8999000

8999000

Development of Arctic maritime logistics and intermodal sea-land
transport connections: Implications for the Barents Euro-Arctic
Region.

Björn Gunnarsson

01.04.2021

31.03.2024

8038000

8038000

01.01.2021

31.08.2022

86000

86000

Fak.

FORSKER20 FSV Forskerprosjekt 2020
FORSKER20 HHN Forskerprosjekt 2020
KSPSAMARBEID20 HHN Samarbeidsprosjekt 2020

IS-DAAD - Forskerutveksl.
HHN Norge-Tyskland
Implementation of Artificial Intelligence Applications in Service Sector Anastasiya Henk
HHN
HHN
ADM
ADM

RFFTRØNDELAG - RFF
Trøndelag
ISPSAM - ISP Samfunnsvitenskap
STIM-OA Stimuleringstiltak for åpen
tilgang
PES2020 Prosj.etabl.støtte H2020

Innstilt
beløp

Value in Research- Rammeverk for evaluering av næringspolitiske
virkemidler på kommunenivå (VinR)

Lars Molden

01.09.2020

31.08.2021

500000

500000

Quality of accounting and auditing in the public sector

Anatoli Bourmistrov

01.07.2020

30.06.2024

1999000

1619000

01.10.2020

31.12.2020

360000

338000

01.01.2020

31.12.2020

STIM-OA - Stimuleringstiltak for åpen tilgang
PES2020 - Prosj.etabl.støtte H2020

Johanne Hansen
Kobberstad
Edesio MirandaBarbosa

Totalt:
*per 3. feb 2021.er 6 av de innsendte søknadene under vurdering

3000000

1500000

74422000

72520000
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Tabell 2. Oversikt over innsendte og bevilgede søknader og søkt og bevilget beløp på Nord universitet, 2019 og 2020, etter fakultet
RFF 2019

NFR 2019

Totalt RFF+NFR 2019

Søkt
beløp

Innvilgede
søknad.

Innvilget
beløp

FBA

2

1000000

2

1000000

6

48774000

1

2666000

8

49774000

3

3666000

FLU

3

1300000

2

1000000

10

85207000

0

0

13

86507000

2

1000000

FSH

0

0

0

0

7

64886000

0

0

7

64886000

0

0

FSV

4

1349000

0

0

18

163780000

2

17142000

22

165129000

2

17142000

HHN

1

500000

0

0

8

50767000

4

24478000

9

51267000

4

24478000

ADM

na

na

na

na

2

2846000

2

1189000

2

2846000

2

1189000

51

416260000

9

45475000

61

420409000

13

47475000

Fakultet

Totalt:

10

4149000

4

2000000

RFF 2020

Antall
søknader

Innvilged
e
søknad.

Antall
søknader

Søkt beløp

Innvilget
beløp

Antall
søknader

Søkt beløp

Innvilget
beløp

Antall
søknader

Søkt beløp

Innvilgede
søknad.

Innvilget
beløp

NFR 2020
Antall
søknader

FBA

3

1618000

2

1158000

15

151686000

3

18856000

18

153304000

5

20014000

FLU

2

1200000

0

11

136115000

2

19518000

13

137315000

2

19518000

FSH

1

500000

0

11

118849000

0

0

12

119349000

0

0

FSV

0

0

0

10

174138000

1

11908000

10

174138000

1

11908000

HHN

1

500000

1

500000

18

143885000

4

18742000

19

144385000

5

19242000

ADM

na

na

na

na

3

3462000

2

1838000

3

3462000

2

1838000

68

728135000

12

70862000

75

731953000

15

72520000

Fakultet

Totalt:

7

3818000

3

1658000

Søkt beløp

Innvilgede
søknad.

Totalt RFF+NFR 2020
Antall
Søkt beløp
søknader

Innvilgede
søknad.

Innvilget
beløp

Innvilgede
Innvilget beløp
søknad.
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Evaluering og potensiale
Nords forskere søkte ulike type prosjekter. De mest aktuelle, og som de fleste forskere
søkte, er Forskerprosjekt og Kompetanse og samarbeidprosjekt (KSP).
Tabell 3. Oversikt over innsendte og bevilgede søknader på Nord universitet, 2020, etter søknadstype
Innsendte
Innvilgede
Søknadstype
søknader
søknader
Forskerprosjekt

40

4

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

15

3

Forskningsinfrastruktur

1 vurderes

Forskningssenter

1 vurderes

Koordinerings- og støtteaktivitet

10*

5

RFFTRØNDELAG - RFF Trøndelag

7

3

FINANSMARK - Finansmarkedet

1

0

75
*per 3. feb er fire søknader i denne kategorien under vurdering, 1 ble avvist

15

Analyse av evalueringskarakterer viser at det finnes en god potensiale på Nord.
Forskningsrådets evaluerings skale er fra 1 til 7, hvor 1 er det laveste og 7 er det høyeste
karakter. Vanligvis blir søknader som får hovedkarakter 6 eller 7 bevilget. Det skjer likevel at
bevilgning tildeles søknader som får hovedkarakter 5. Det kommer an på hvordan Norges
årets søknader, som ble sendt inn til Forskningsrådet, står til mht utlysningens tema med
tilhørende porteføljestyre. I noen tilfeller, er det et høyt karakter på relevansen til søknaden
som gjør at søknader med hovedkarakter 5 får bevilgning (dette året har vi minst en søknad
som fikk hovedkarakter 5, mens relevans fikk evalueringskarakter 6, og søknaden ble
bevilget).
I tilfellet det søkes noen av relevante tematiskeområder (temaer), som er definerte i
utlysninger, blir søknaders relevansen til temaet/-er vurdert. Man må få 6 eller 7 på relevans
for å få en bevilgning.
Tabeller 4 og 5 viser hvilke hovedkarakterene Nords søknader fikk for forskerprosjekter og
KSP.
Tabell 4. Hovedkarakterene til Nords forskerprosjekter
prosjekter
KARAKTER. Samlet
vurdering fra
fageksperten/panelet
| FP
Forskerprosjekt
Antall søknader

Tabell 5. Hovedkarakterene til Nords KSP

Hovedkarakter,
KSP

Antall søknader

2

4

3

3

3

5

4

4

12

6

2

5

15

ikke kjent

6

6

6

2

7

1

trukket

1

Totalt:

40

Totalt: 15
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Lignende tendens ser man når man ser på evalueringskarakter på kriteriene Excellence,
Impact, og Implementation. AFU har tilgang til 30 av 55 allsidige evalueringer (Evaluation
summary report), og har lagt en oppsummering i Tabell 6.
Tabell 6. Evalueringskarakter på kriteriene Excellence, Impact, og Implementation, forsker- og KSP- prosjekter

Karakter. Antall
Karakter. Antall
Karakter.
Antall
Excellence søknader Impact
søknader Implementation søknader
2
1
2
2
2
1
3
4
3
1
3
1
4
7
4
7
4
6
5
12
5
13
5
16
6
6
6
7
6
6
Totalt:
30
30
30
AFU har tilgang til 11 relevans-evalueringer. Her får Nords søknader karakter fra 3 til 7.
Tabell 7. Relevanskarakterene til Nords Forsker- og KSP- prosjekter

Antall
søknader

Karakter
3
4
5
6
7
Totalt:

2
2
2
3
2
11
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Muntlig orientering
a) Microdata.no
b) Kommende arrangement forskningsetikk
c) Ph.d.-forum
d) Midler til kurs og evaluering nettside
e) Executive committee

