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2) Muntlig orientering: Foreløpig disponering av strategiske midler 2022
3) Muntlig orientering: Orientering fra Universitetsbiblioteket
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Sted, 20.01.2022
Ketil Eiane
Møteleder

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

Møtedato
20.01.2022

Saknr
1/22

Vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.
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2/22 Handlingsplan for deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og
innovasjon (2021 – 2027) for Nord universitet
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
20.01.2022

Saknr
2/22

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

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

Møtedato
20.01.2022

Saknr
3/22

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

Møtedato
20.01.2022

Saknr
4/22

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

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

Møtedato
20.01.2022

Saknr
5/22

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

Arkivsak

Tittel

1/22

21/03709-2

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

2/22

22/00068-1

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

3/22

22/00068-2

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

4/22

22/00010-4

Søknader til Forskningsrådet 2021
Forskningsutvalget tar saken til orientering

5/22

22/00010-3

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

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

