MØTEPROTOKOLL

Forskningsutvalget for Nord universitet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

22.04.2021 kl. 09.00-12.00
Teams
21/00113

Tilstede:

Ketil Eiane, utvalgsleder, rektorat
Cecilie Høj Anvik, medlem, FSV
Terje Mathisen, medlem, HHN
Kiron Viswanath, medlem, FBA
Lars Kirkhusmo Pharo, medlem, FLU
Kari Ingstad, medlem, FSV
Irina Nikolayevna Isaeva, ph.d.-representant (for Iselin K.M. Steira)
Iselin Marstrander, observatør, Nordlandsforskning
Britt Normann, observatør, Forskningsetisk utvalg

Andre:

Berit Eliassen, UBib, sak 8/21 og o-sak 8/21
Wiebke Kallweit, UBib, sak 8/21 og o-sak 8/21
Johanne Hansen Kobberstad, UBib, sak 8/21 og o-sak 8/21
Sissel Jensen, AFU, sak 8/21
Morten Skjelbred, AFU, sak 8/21
Edesio Miranda-Barbosa, AFU, sak 8/21
Christine Aasen, AFU, sak 7/21 og 8/21
Vilija Duleviciute, AFU, sak 8/21
Tadeu Nogueira, AFU, sak 8/21
Kari Alterskjær, AFU, sak 8/21
Tarjei Antonsen, AFU, sak 8/21
Siri Beate Arntzen, AFU, sak 8/21
Irene Andreassen, AFU, sak 8/21

Gjester:

Bjørn Heistad, FLU, presentasjon FLU
Hanne Silje Haugen, presentasjon FLU
Runi Hagen, presentasjon FLU

Protokollfører:

Tina Bringslimark
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Innkalling ble godkjent.
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Orienteringssaker
8/21

21/01245-1

Følgende meldte saker under eventuelt:
Terje Mathisen
Kvalitetssikring i publikasjonsserier
Mangler felles retningslinjer for kvalitetssikring i publikasjonsserier.
Oppfølging: Berit Eliassen legger frem forslag til retningslinjer i FU-møtet 17. juni.
Gjest:
Hanne Silje Hauge la frem presentasjon rundt forskningsadministrative arbeidsmetoder ved
FLU, samt forslag til arbeidsfordeling lokalt-sentralt. FSV inviteres til å ha innlegg på neste
FU-møte.

6/21 Godkjenning av protokoll fra møte 11.02.21
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
22.04.2021

Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen.
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Saknr
6/21

7/21 Supplering av medlemmer til Forskningsetisk utvalg 2020-2023
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
22.04.2021

Saknr
7/21

Vedtak
Forskningsutvalget utnevner Kathrine Moen som medlem fra FLU og Christian Lo som
varamedlem fra FSV til å sitte i Forskningsetisk utvalg i inneværende periode fram til 2023.

8/21 Første gjennomgang av Handlingsplan for Forskning og Utvikling
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
22.04.2021

Saknr
8/21

Vedtak:
Forskningsutvalget vedtar at første gjennomgang av Handlingsplan for Forskning og Utvikling
2021-2024 sendes ut på innspillsrunde til fakultetene etter de endringer som fremkom i
møtet. Frist for innspill er 3. juni.

Møtebehandling
Handlingsplan ble gjennomgått og medlemmene i FU fikk deretter anledning til å komme
med kommentarer. Kommentarene vil så langt det lar seg gjøre integreres i handlingsplanen før
den sendes ut på innspillsrunde til fakultetene.
Kiron:
1) Veldig positivt til TechLab
2) I forhold til ph.d.:
• Sikre kvalitet på veiledere
• Eget forskningsforum for veiledere
• Bør ha tilbud om psykososialt støtteapparat
Lars:
1) Bør være tilgjengelige midler til å støtte tverrfakultære konferanser
2) Satsing på samisk forskningssenter og samfunnsvitenskapelig nordområdeforskning bør
komme tydeligere frem i HP.
3) Prosess rundt opprettelse av femte doktorgrad bør spesifiserer.
4) Arbeidsfordeling mellom fakultetene og AFU bør komme klarere frem.
Kari:
1) Ambisiøs plan og savner prioritering. Dersom utførelse av tiltak også innebærer
merarbeid for fakultetene, bør dette følges opp med mer ressurser til fakultetene.
2) Mye fokus på EU, men må ta i betrakting at ikke alle forskere søker EU-midler.
3) Kompetansebygging:
• Utvikle Datahåndteringsplan.
• Felles metodekurs. Spesielt med tanke på masterstudenter med 90 studiepoeng kan
få kompetanse til å ta en ph.d.
4) Internasjonalisering: Få nok ressurser slik at alle stipendiater kan ha utenlandsopphold.
3

Cecilie:
1) Ambisiøs, omfattende og vel detaljert plan. Hvilke ressurser skal allokeres til dette? Uklart
om HP er overordnet eller for AFU.
2) Bør problematisere lokale og sentrale oppgaver.
3) For lite om bærekraft og kunstnerisk utviklingsarbeid – hvordan styrke dette området.
4) Ift innovasjon og entreprenørskap – produksjon av velferd og helsetjenester, samt
utvikling av praksis.
5) Mer systematisk sambruk av forskernes FoU-tid. Insentivmidler til tverrfaglig samarbeid.
6) Bygge opp forskningskompetanse ikke bare på EU.
Terje:
1) Lite inspirerende innledning. Vi er et universitet, ikke et forskningsinstitutt. Mer
tilknytning mellom forskning og undervisning.
2) Er tiltakene konkrete nok? Hva ligger i tilrettelegge og øke?
3) HP skal ikke bare være for AFU, må nevne forskingsgruppene oftere.
4) Tematiske satsinger:
• Står mye om søknader, men mangler noe om publisering.
• Nevnes iverksetting av fire tiltak – hva ligger i dette?
5) Kompetansebygging:
• I Strategi 2030 nevnes systematisk og målrettet rekruttering – burde vært med under
punkt 3 i HP.
• Styrke FoU-støtte lokalt. Forskerne ønsker støtte mer nært der de er.
• Felles metodekurs i kvantitativ metode, evt. sommerkurs.
6) BOA:
• Nevner ikke kvalitet i forskning, bare i søknadsskriving.
7) Doktorgradene:
• Bør ha annen overskrift som doktorgradsprogrammene eller forskerutdanning.
• Mer konkret hva som skal til for å øke gjennomstrømming.
• Positivt med interesseorganisasjon for ph.d.-kandidater.
8) Åpen forskning:
• Paradoks at åpen forskning ikke er med i Strategi 2030.
9) Sentrenes rolle, spesielt ift omgivelsene, er ikke nevnt i HP.
10) Rollene sentralt – lokalt er uavklart.
Britt:
1) Positivt med fokus på forskningsetikk og øke veilederkompetanse.
2) Helse og velferd mangler i planen.

Saknr

Arkivsak

Tittel

8/21

21/01245-1

Åpen tilgang til forskningsresultater fra Nord i 2020 og
bruk av OA-fondet
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