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18/20 Godkjenning innkalling og agenda 11.09.2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.09.2020

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda.

Møtebehandling
Ingen merknader til innkalling og agenda.

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner innkalling og agenda.
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Saknr
18/20

19/20 Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.09.2020

Saknr
19/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.

Møtebehandling
Kommentarer til protokoll fra møte 14.05.2020:
• Spesifisere hvilke saker møtedeltagere har vært tilstede på.
• I sak 11/20 er det skrevet biometriske analyser. Dette skal være bibliometriske analyser.
Oppfølging av tidligere saker:
• Sak 11/20 Kvalitetsrapport for forskning 2019
Utvikle forslag til konkret handlingsplan med oppgavefordeling og tidslinje basert på
endelig budsjett for 2021 som styrebehandles i desember 2020.
• Sak 12/20 Aktiviteter for økt forskning og forskningsproduksjon
o Midler til felles metodeskole/-kurs for ph.d. Kan også vurdere felles metodekurs
på masternivå.
o Tilgang til historisk arkiv. Følges opp av biblioteket v/Berit Eliassen

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med følgende endringer:
• Spesifisere hvilke saker møtedeltagere har vært tilstede på.
• I sak 11/20 er det skrevet biometriske analyser. Dette skal være bibliometriske analyser.

Ansvarlig for oppfølging:
• Sak 11/20 Tina Bringslimark
• Sak 12/20 Tina Bringslimark oppfølging budsjett metodekurs. Berit Eliassen oppfølging
historisk arkiv.
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20/20 Implementering av DORA ved Nord universitet
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.09.2020

Saknr
20/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår foreslåtte implementeringsplan for The San Francisco Declaration
on Research Assessment (DORA-erklæringen) ved Nord gjennom følgende tiltaksplan:
1. Tilråding til konkrete tiltak for implementering blir vedtatt i Forskningsutvalget 11.09.20.
2. Forslaget med tilråding til konkrete tiltak blir sendt på høring til fakultetene der prodekan
forskning får ansvar for å ta forslaget videre på sine respektive fakultet.
3. Frist for innspill til tiltak for implementering av DORA settes til 30.10.20.
Endelig tilråding til konkrete tiltak for implementering av DORA blir tatt opp som vedtakssak
i Forskningsutvalget 13.11.20.
5. DORA-erklæringen signeres av rektor innen 31.12.20.
6. De tilrådte tiltakene iverksettes.

Møtebehandling
Siden forskningskvalitet vil variere ut i fra fagområde, er det essensielt at det enkelte
fakultet ser nærmere på hvordan forsknings evalueres ut i fra fakultetets fagfelt.

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår foreslåtte implementeringsplan for The San Francisco Declaration
on Research Assessment (DORA-erklæringen) ved Nord gjennom følgende tiltaksplan:
1. Tilråding til konkrete tiltak for implementering blir vedtatt i Forskningsutvalget 11.09.20.
2. Forslaget med tilråding til konkrete tiltak blir sendt på høring til fakultetene der prodekan
forskning får ansvar for å ta forslaget videre på sine respektive fakultet.
3. Frist for innspill til tiltak for implementering av DORA settes til 30.10.20.
Endelig tilråding til konkrete tiltak for implementering av DORA blir tatt opp som vedtakssak
i Forskningsutvalget 13.11.20.
5. DORA-erklæringen signeres av rektor innen 31.12.20.
6. De tilrådte tiltakene iverksettes med evaluering på fakultetsnivå hva tiltakene impliserer.

Ansvarlig for oppfølging:
Tina Bringslimark
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21/20 Oppnevning av medlemmer til Forskningsetisk utvalg for 2020-2023
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.09.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget utnevner følgende som medlemmer med personlig vara til
Forskningsetisk utvalg 2020-2023:
HHN: Are Severin Ingulfsvann, vara Jorunn Grande
FSV: Hege Eggen Børve, vara Cecilie Høj Anvik
FBA: Harald Aaker, vara (ikke avklart)
FLU: Hilde Gunn Slottemo, vara Kåre Fugleseth
FSH: (ikke mottatt fra fakultetet)
Eksternt medlem: John Arngrim Hunnes
Juridisk kompetanse: Fredrik Nesland Boksasp

Møtebehandling
Orientering om saken og årsak til utsettelse.

Vedtak
Vedtaket utsettes. Behandles som postsak når AFU har mottatt alle utnevnelser.

Ansvarlig for oppfølging:
Christine Aasen
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22/20 Vitenarkivet – arkivering og tilgjengeliggjøring av ph.d.-avhandlinger
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.09.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget slutter seg til/forkaster vurderingene i saken.
(Dersom utvalget slutter seg til vurderingene, lyder ledd nr. 2):
Forskningsutvalget tilrår at det i samsvar med forslag i saksfremlegget presiseres krav om
åpen tilgang til ph.d.-avhandlinger i Nord universitets ph.d.-forskrift.

Møtebehandling
Med «krav» i vedtaket henvises det til Nord universitets open access-policy, Najonale
retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Plan S.

Vedtak
Forskningsutvalget slutter seg til saken.
Forskningsutvalget tilrår at det i samsvar med forslag i saksfremlegget presiseres krav om
åpen tilgang til ph.d.-avhandlinger i Nord universitets ph.d.-forskrift.

Ansvarlig for oppfølging:
Johanne Hansen Kobberstad
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Saknr

Arkivsak

Tittel

9/20

17/01861-6

Status for Plan S

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tar saken til orientering

Møtebehandling
Gjennomgang Status for Plan S
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Muntlige orienteringer
1) Oppfølging av innmeldte prosjekter i NSD
Nord universitet har på institusjonsnivå ansvaret for å ivareta personvernet til individene det
forskes på, og sørge for at alle behandlinger av personopplysninger følger
personvernregelverket. Norsk senter for forskningsdata (NSD) leverer personverntjenester
for Nord universitet. Alle student- og forskningsprosjekter som behandler
personopplysninger skal meldes til NSD for å få en vurdering av personvernet. Dersom det
skjer endringer underveis i prosjektet må disse også meldes inn.
AFU har tilgang til meldingsarkivet på superbrukernivå. I meldingsarkivet finnes en oversikt
over alle prosjekter som er meldt inn, informasjon om og status på disse. I løpet av første
halvår i 2020 har Nord meldt inn 274 prosjekter. Det fordeler seg med 49 fra forsker, 133 fra
master, 66 fra bachelor, 21 fra årsstudium og 5 felles innmeldinger.
Når prosjektet er avsluttet, skal dataene enten bli slettet eller anonymisert. I noen tilfeller
kan dataene være arkivverdige og kan da overføres til et arkiv for videre lagring. Dersom
prosjektansvarlig ikke melder inn til NSD at prosjektet er avsluttet i henhold til det som er
innmeldt, tar NSD kontakt. Dersom de gjentatte ganger ikke får svar/tilbakemelding hos den
som har meldt inn, setter de status på skjemaet som «lukket». Da sender NSD ut melding til
oss om «manglende statusoppdatering» og vi må følge dette videre opp ved universitetet.
AFU får jevnlig slike meldinger om prosjekter som ikke blir fulgt opp. Vi ønsker derfor å øke
bevisstheten rundt tema. Noen ganger skyldes den manglende oppfølgingen det at
prosjektansvarlig ikke lengre er ansatt eller student hos oss, og at NSD derfor ikke når den
det gjelder pga. e-post adressen som er oppgitt er ved nord. Det kan også være tilfeller der
et prosjekt overtas av andre og dette ikke meldes inn.

2) Status Open Data
Informasjon om arbeidet med Open Data ved Nord.
3) TechLab Nord
Følges opp med muntlig orientering på fakultetene.
4) Akademisk Årsfest
Går som vanlig, men har begrensninger antall deltagere grunnet koronatiltak.
5) Kurs i søknadsskriving Dr. Peter A. Sheard
Avholdes 30. september, 1. oktober og 4.-5. november.
6) Magna Charta Universitatum – videre prosess
Følges opp av AFU og utvalget for implementering av prinsippene i DORA og Magna Charta
Universitatum ved Nord.
7) Administrativt Forum ved Nord
Opprettet forum for administrativt ansatte som arbeider innen områder relatert til
forskning.
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8) Executive International Committee
Opprettet Executive International Committee bestående av representanter fra IU, UU og FU.
Det arbeides nå med mandat for komiteen.

Innmeldte saker
1) Synliggjøring av samisk forskning ved Nord, og evt etablere et samisk senter på
universitetet. Følges opp på FU-møtet 13. november.
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