MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

14.05.2020 kl. 10:00 – 15:00
Teams-møte
19/04100

Tilstede:

Reid Hole, utvalgsleder, rektorat
Terje Andreas Mathisen, medlem, HHN
Elisabet Carine Ljunggren, medlem, FSV
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Mette Sørensen, medlem, FBA
Lisbeth Uhrenfeldt, medlem, FSH
Egil Trasti Rogstad, medlem, ph.d.-representant, FSV
Iselin Kristine Mauseth Steira , ph.d.-representant, HHN
Are Severin Ingulfsvann, observatør, FEU

Møtende
varamedlemmer:

Ragnhild Holmen Waldahl for Iselin Marstrander, observatør
Nordlandsforskning

Forfall:

Øyvind Skogvold, observatør, Trøndelag FoU

Andre:

Tina Bringslimark, AFU, sak 11/20 og muntlig orientering
Morten Skjelbred, AFU, sak 12/20, 13/20 og muntlig orientering
Sissel Jensen, AFU, sak 14/20, 15/20 og 16/20
Wiebke Kallweit, biblioteket, sak 17/20 og o-sak 6/20
Berit Eliassen, biblioteket, sak 17/20 og o-sak 6/20
Per Gaute Pettersen, AFU, o-sak 7/20 og 8/20
Vilija Duleviciute, AFU, sak 13/20, o-sak 8/20 og muntlig orientering
Edesio Miranda Barbosa, AFU, muntlig orientering
Tadeu Fernando Nogueira, AFU, muntlig orientering

Ekstern gjest:

Ragnar Lie, sekretær UHR-Forskning

Møteleder:

Reid Hole

Protokollfører:

Tina Bringslimark
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Oppfølgingssaker:
o

Budsjett og dato for seminar i Forskningsetisk utvalg

o Bodø2024
Muntlige orienteringer:
o
o
o
o
o
o
o

Muligheter MSCA IF
EU-søknader
Arbeid med EU-strategi
Medlemskap SCANCOR og ECRA
Orientering om arbeid med Open Data
Innovacare, MIA og Marin Innovasjon Pilot (MIP)
Hva skjer med akademisk årsfest 2020

Innmeldte saker:
o
o

Lisbeth Urhenfeldt: Pre-phd skole - et kompetanseløp i 2020-22
Elisabeth Ljunggren: Nedstengingens effekt på
forskningsaktiviteten.
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9/20 Godkjenning innkalling og agenda
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

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
9/20

10/20 Godkjenning av protokoll fra møte 20.02.2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
10/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen fra møte 20.02.2020 med de
endringer som fremkom i møtet.
Møtebehandling
Under godkjenning av protokoll ble det tatt opp to oppfølgingssaker:
o Budsjett og dato for seminar i Forskningsetisk utvalg
o Bodø2024
Se under «Oppfølgingssaker» lengre ned i dokumentet.

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner protokoll fra møte 20.02. 2020.
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11/20 Kvalitetsrapport for forskning 2019
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
11/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar tiltak for implementering av tiltak beskrevet i Kvalitetsrapport for
forskning 2019 med de videre fakultetsvise tiltak som framkom i møtet.
Møtebehandling
Innspill til at det bør være mer biometriske analyser i rapporten, samt at analyser blir sett i
forhold til faktisk forskningstid og ikke bare i forhold til faglige årsverk. Det ble videre
diskutert hvordan tiltakene kan implementeres og hvordan dette vil påvirke innspill til
budsjett for 2021. For videre gang i saken og implementering av tiltak i Kvalitetsrapport for
forskning 2019, er det ønskelig at AFU har fakultetsvis møte enten på faggruppemøter eller
ledermøter. For diskusjon i møter r det ønskelig at analyser brytes ned på faggruppenivå.

Vedtak
Forskningsutvalget vedtar tiltak for implementering av tiltak beskrevet i Kvalitetsrapport for
forskning 2019 med de videre fakultetsvise tiltak som framkom i møtet.

Ansvar for oppfølging
Tina Bringslimark
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12/20 Aktiviteter for økt forskning og forskningsproduksjon 2021 - 2023
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner de foreslåtte aktiviteter med de endringer som fremkom i
møtet.

Møtebehandling
Innspill:
• Talentutviklingsprogram bør knyttes opp til veilederkurs/forskningslederkurs.
• Engasjere prof. II.
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner de foreslåtte aktiviteter.

Ansvar for oppfølging
Morten Skjelbred
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13/20 Kurs søknadsskriving - Dr Peter A Sheard
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
13/20

Forslag til vedtak:
Søknadskurs gjennomføres høsten 2020 i henhold til tilbudet fra Trend 2000 Ltd. Kurset
finansieres av strategiske midler. Etter kurset vurderes det behov for oppfølging.
Møtebehandling
Forskningsutvalget stilte seg positiv til kurs.

Vedtak
Søknadskurs gjennomføres høsten 2020 i henhold til tilbudet fra Trend 2000 Ltd. Kurset
finansieres av strategiske midler. Etter kurset vurderes det behov for oppfølging.

Ansvar for oppfølging
Vilija Duleviciute
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14/20 Rutiner og maler for evaluering av ph.d.-program
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
14/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget gir rektor råd om å godkjenne maler og rutiner for evaluering av
doktorgradsprogrammene, med de endringer som framkom i møtet.
Møtebehandling
Forskningsutvalget stilte seg positiv til de fremlagte maler og rutiner for evaluering av ph.d.program.

Vedtak
Forskningsutvalget gir rektor råd om å godkjenne maler og rutiner for evaluering av
doktorgradsprogrammene, uten endringer.

Ansvar for oppfølging
Sissel Jensen
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15/20 Rutiner for offentliggjøring av ph.d.-avhandling ved heldigital disputas
på grunn av covid-19
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor godkjenner foreslåtte rutiner for offentliggjøring av ph.d.avhandlinger ved gjennomføring av heldigital disputas på grunn av covid-19.
Møtebehandling
Noe uenighet i Forskningsutvalget i forhold til om avhandlingen skal sendes ut som pdf 14
dager før disputas. FBA og FSH mente dette var et problem og ønsker ikke å sende ut
avhandlingen digitalt. FBA mente videre at kappen kan sendes ut digitalt, men ikke hele
avhandlingen. FSH kommenterte at dersom avhandlingen var på engelsk kunne det bli
problematisk å få denne publisert senere, da det kunne argumenteres med at den var
tidligere publisert. HHN kommenterte at det var ulikt syn på dette fra de forskjellige forlag.
FLU anså det ikke som problematisk å sende ut i pdf-format.
Rådet fra Kvalitetsforum for ph.d. ble delvis satt til side, med tillegg at i de tilfeller der det er
hensiktsmessig kan den etter forespørsel sendes ut i papirformat. Dette gjelder primært
artikkelbaserte avhandlinger.

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor at avhandling kan sendes ut i pdf. I de tilfeller der det er
hensiktsmessig kan den sendes ut i papirformat. Avhandlingen i sin helhet, publisert eller
ikke, skal være offentlig tilgjengelig på disputasdagen.

Ansvar for oppfølging
Sissel Jensen
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16/20 Vurderingsmomenter til hjelp for beslutning om forlengelser for ph.d.kandidater ansatt ved Nord som følge av koronapandemien
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår rektor å vedta foreslåtte policydokument vedrørende beslutning om
forlengelse av ph.d.-kandidater som følge av koronapandemien, med de rettelser som
framkom i møte.
Møtebehandling
Ingen innspill i saken.

Vedtak
Forskningsutvalget tilrår rektor å vedta foreslåtte policydokument vedrørende beslutning om
forlengelse av ph.d.-kandidater som følge av koronapandemien.

Ansvar for oppfølging
Sissel Jensen
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17/20 Dekning av utgifter til artikler med usikker uttelling i NVI
Behandlet av
15 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
14.05.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak:
Saken stilles til åpen diskusjon. Forskningsutvalget avgjør om publiseringsavgifter til artikler
med usikker uttelling i NVI skal betales fra OA-fondet.
Møtebehandling
Forskningsutvalget støtter vedtaket. Skal følge prinsippet om at poenggivende gir støtte.

Vedtak
Forskningsutvalget vedtar at artikler med usikker uttelling i NVI skal betales fra OA-fondet.

Ansvar for oppfølging
Wiebke Kallweit
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Saknr

Arkivsak

Tittel

6/20

20/01244-1

Åpen tilgang til forskningsresultater fra Nord i 2019 og
bruk av OA-fondet

7/20

20/01242-1

AFU innspill til Strategi 2030

8/20

20/01251-1

Forskningsrådets utlysning av kompetanse- og
samarbeidsprosjekt september 2020

Orienteringssaker
I sak 7/20 AFU innspill til Strategi 2030 kom det følgende innspill:
• «Innovasjon og entreprenørskap» som ett av profilområdene: Viktig å skille mellom
Innovasjon og entreprenørskap som praksisfelt og forskningsfelt. Dette er også det
fremste forskningsfeltet på HHN.
• Innovasjon omfatter også sosiale innovasjoner, og ikke bare kommersielle. I dette ligger
også fagfelt som sykepleie, helsevern, m.m.
• Hvordan får man med universitetets ansvar for formidling - i tillegg til forskning og
undervisning?.
• Viktig å ha med «Nordområdene» som profilområde.
• En viktig del av Nords identitet er at vi er et «profesjonsuniversitet». Kan dette gjøres
mer synlig i profilen?
• Visjon: Kunnskap for verdiskaping (i Nord). I dette ligger verdiskaping, vekst og sampill.
• Visjon og verdier: Kunnskapsdeling. Ta ut effekten av åpen forskning og lett tilgjengelige
forskningsresultater.
• Mer samarbeid med næringslivet. Være innovative og utviklingspregede.
• Fokus på «Knowledge transfer».
• Rekruttering av internasjonale forskere må være forankret i bevilgninger.
• Mer fokus på Nords nasjonale ansvar innen lule- og sørsamisk språk og kultur.
• Mer internasjonalt samarbeid på tvers av fakulteter. F.eks. Canada som har mange av de
samme utfordringene knyttet til arktisk klima og mange rurale områder.
• Strategien kan i større grad forankres inn mot bærekraftsmålene – samspill mellom
økonomisk, miljømessig/biologisk og sosial bærekraft.
• Viktige stikkord: Nordområdesenteret, forskningsløft og bærekraftige helse- og
velferdstjenester.
• Senter for velferdsinnovasjon har potensial for revitalisering. Mer fokus på sosial
innovasjon. Tenke mer tverrfakultært for et slikt senter.
• Mangler et senter for urfolk/samisk senter. Mer internasjonalisering innen samisk
forskning.
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Oppfølgingssaker
Budsjett og dato for seminar i Forskningsetisk utvalg
Vedtak
1. FU fastsett etikkworkshop for ph.d. studenter til 26.11.20 i Bodø
2. FEU tildeles inntil 15.000 for å gjennomføre det årlige seminaret 25.11.20, denne gang
på Levanger
Ansvar for oppfølging
Are Severin Ingulfsvann
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