MTEPROTOKOLL
MØTEPROTOKOLL
Forskningsutvalget for
Nord universitet
Forskningsutvalget
for Nord
universitet
Dato:
Dato:
Sted:
Sted:
Arkivsak:
Arkivsak:

28.04.2022 kl.
kl. 09:00-12:00
28.04.2022
09:00-12:00
BODAdm 350
og Teams
BODAdm
350 og
Teams
22/00010
22/00010

Tilstede:
Tilstede:

Ketil Eiane,
Eiane, møtemøte- og
og utvalgsleder,
rektorat
Ketil
utvalgsleder, rektorat
Cecilie
Høj Anvik,
Anvik, medlem,
medlem, FSV
FSV
Cecilie Høj
Kari Ingstad,
lngstad, medlem,
medlem, FSH
FSH
Kari
Kiron Viswanath,
Viswanath, medlem,
medlem, FBA
FBA
Kiron
Lars Kirkhusmo
Kirkhusmo Pharo,
Pharo, medlem,
medlem, FLU
FLU
Lars
Terje
Mathisen, medlem,
medlem, HHN
Terje Mathisen,
HHN
Terhi
Holster, medlem,
medlem, ph.d.-representant
ph.d.-representant
Terhi Holster,
Iselin
Marstrander, observatør,
observatør, Nordlandsforskning
Nordlandsforskning
Iselin Marstrander,
Hege Eggen
Eggen Børve,
B r v e , observatør,
observatr, Forskningsetisk
Forskningsetisk utvalg
utvalg
Hege

Andre:
Andre:

Berit Eliassen,
Eliassen, UBiB,
U BiB, saksansvarlig
saksansvarlig o-sak
o-sak 7
/ 2 2 og
og 8/22
Berit
7/22
8/22
Kari Alterskjær,
Alterskjær, AFU,
AFU, sak
sak 12/22
Kari
12/22
Tarjei
Antonsen, AFU,
AFU, sak
sak 13/22
Tarjei Antonsen,
13/22
Christine
Aasen, AFU,
AFU, sak
sak 14/22
og 15/22
Christine Aasen,
14/22 og
15/22
Wiebke Kallweit,
Kallweit, UBiB,
UBi B, o-sak
o-sak 7
/ 2 2 og
og 8/22
8/22
Wiebke
7/22
Sissel Jensen,
AFUAFU
Tadeu
Nogueira,
Vilija Duleviciute,
Sissel
Jensen, AFUAFU
Arkadiuz
Pinkowski,
AFU
Vilija
Duleviciute,
AFU
Arkadiuz Pinkowski, AFU

Protokollfører:

Tina Bringslimark

Protokollfører:

Tina Bringslimark

11

SAKSKART
SAKSKART

Side
Side

Vedtakssaker
Vedtakssaker

10/22
10/22

22/0001022/0001013
13

Godkjenning
av protokoll
protokoll fra
fra møte
møte 24.02
24.02
Godkjenning av

33

11/22
11/22

22/01423-1
22/01423-1

Statusrapport for
for forskning
forskning ved
Nord universitet
2021
Statusrapport
ved Nord
universitet 2021

33

12/22
12/22

22/01391-2
22/01391-2

Register for
for datahåndteringsplaner
datahåndteringsplaner
Register

44

13/22
13/22

22/00873-1
22/00873-1

Rutinebeskrivelse for
for registrering
registrering og
og rapportering
rapportering av
av
Rutinebeskrivelse
vitenskapelige publikasjoner
publikasjoner ved
ved Nord
Nord universitet
universitet
vitenskapelige

44

14/22
14/22

21/03709-3
21/03709-3

Rutine for
for behandling
behandling av
personopplysninger ii forskning.
forskning.
Rutine
av personopplysninger

55

15/22
15/22

21/03710-3
21/03710-3

Mulig felles
felles redelighetsutvalg
redelighetsutvalg med
med Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset
Mulig

66

Orienteringssaker
Orienteringssaker

7/22
7/22

21/05570-2
21/05570-2

Vitenskapelig publisering
publisering ved
ved Nord
Nord universitet
universitet 2017
2017 -- 2021
2021
Vitenskapelig

7
7

8/22
8/22

22/00999-1
22/00999-1

Åpen tilgang
tilgang til
til forskningsresultater
forskningsresultater fra
fra Nord
Nord ii 2021
2021 og
og bruk
bruk
Åpen
av OA-fondet
OA-fondet
av

7
7

Eventuelt
Eventuelt
1.
Legge ved
ved FU-protokollen
FU-protokollen møte
møte mellom
mellom Sikt,
Sikt, FFA
FFA og
og UHR
UHR
1. Legge
om Nasjonalt
Nasjonalt vitenarkiv
vitenarkiv 23.
23. mars
mars
om
2. Bestemmelser
Bestemmelser for
for annuum
annuum ved
ved fakultetene
fakultetene
2.
Kostnader ved
ved å
lagre data
data ii TSO
3. Kostnader
3.
å lagre
TSD
Melde inn
medlemmer til
til referansegrupper
referansegrupper for
for Horisont
Horisont
4. Melde
4.
inn medlemmer
Europa
Europa
5. Prosess
Prosess for
for å
å løfte
løfte ekstern
ekstern finansiering
finansiering ved
ved Nord
Nord
5.

Møteinnkalling og
agenda ble
ble godkjent.
ble meldt
meldt inn
inn 5
5 saker
saker under
under eventuelt.
eventuelt.
Møteinnkalling
og agenda
godkjent. Det
Det ble

22

10/22
Godkienning av
protokoll fra
m t e 24.02
24.02
10/22 Godkjenning
av protokoll
fra møte
Behandlet av
av
Behandlet
1
Forskningsutvalget for
for Nord
Nord universitet
universitet
1 Forskningsutvalget

Mtedato
Møtedato
28.04.2022
28.04.2022

Saknr
Saknr
1
0/22
10/22

Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner
den fremlagte
fremlagte protokollen.
protokollen.
Forskningsutvalget
godkjenner den

11/22
ved Nord
Nord universitet
universitet 2021
2021
11/22 Statusrapport
Statusrapport for
for forskning
forskning ved
Behandlet av
av
Behandlet
1
Forskningsutvalget for
for Nord
Nord universitet
universitet
1 Forskningsutvalget

Mtedato
Møtedato
28.04.2022
28.04.2022

Saknr
Saknr
1
1/22
11/22

Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til
Forskningsutvalget godkjenner
for forskning
forskning ved
ved Nord
Nord universitet
universitet 2021
2021 med
med de
de
Forskningsutvalget
godkjenner Statusrapport
Statusrapport for
endringer
som fremkom
fremkom ii møtet.
møtet.
endringer som

Møtebehandling
Mtebehandling
Innspill
for forskning:
forskning:
Innspill til
til Statusrapport
Statusrapport for
•• AFU
AFU bør
bør utarbeide
et notat
notat om
om hvordan
hvordan fremme
fremme offentligoffentlig- og
og nærings-ph.d.
nærings-ph.d.
utarbeide et
Forslag ii møtet
møtet om
om at
legges inn
inn følgende
følgende tekst
tekst under
under punkt
punkt 4.1.
«Det er
er viktig
viktig at
Forslag
at det
det legges
4.1. «Det
at det
det og
òg
etablerast
insentivar for
for kandidatar
kandidatar som
som leverer
leverer på
på normert
normert tid.
Eit forslag
forslag er
at ph.d.ph.d.etablerast insentivar
tid. Eit
er at
stipendiatar som
som leverer
leverer innan
innan fristen
fristen kan
kan få
få tilbod
tilbod om
om et
et års
stipend. Dersom
Dersom kandidaten
kandidaten
stipendiatar
års stipend.
eksempelvis
leverer seks
seks månader
månader etter
etter normert
normert tid,
er det
det mogleg
mogleg å
få tilbod
tilbod om
om seks
seks
eksempelvis leverer
tid, er
å få
månader med
med stipend,
stipend, osv.
osv. Stipendet
vil gi
i d og
og moglegheit
moglegheit til
til å
søke eksterne
eksterne midlar
midlar til
til nye
nye
månader
Stipendet vil
gi ttid
å søke
forskingsprosjekt, samt
samt gi
viktig undervisningserfaring.
undervisningserfaring.
forskingsprosjekt,
gi viktig
•• Poengteres
Poengteres at
at midlene
midlene nevnt
nevnt ii punktet
punktet over
over må
må være
forutsigbare.
være forutsigbare.
Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner
for forskning
forskning ved
ved Nord
Nord universitet
universitet 2021
2021 med
med de
de
Forskningsutvalget
godkjenner Statusrapport
Statusrapport for
endringer
som fremkom
fremkom ii møtet.
møtet.
endringer som
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1 2 / 2 2 Register
Register for
datahändteringsplaner
12/22
for datahåndteringsplaner
Behandlet av
av
Behandlet
1
Forskningsutvalget for
for Nord
Nord universitet
universitet
1 Forskningsutvalget

Mtedato
Møtedato
28.04.2022
28.04.2022

Saknr
Saknr
1
2/22
12/22

Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til
Avdeling for
for forskning
forskning og
og utvikling
utvikling (AFU)
{AFU) tar
med seg
seg innspillene
fra forskningsutvalget
forskningsutvalget ii
Avdeling
tar med
innspillene fra
ferdigstillelsen av
registeret for
for datahåndteringsplaner.
datahåndteringsplaner.
ferdigstillelsen
av registeret
M@tebehandling
Møtebehandling
Det kom
kom inn
følgende innspill
til sak
sak om
om Register
Register for
for datahåndteringsplaner
datahåndteringsplaner (DMP):
{DMP):
Det
inn følgende
innspill til
•• Lenke
Lenke til
til beskrivelse
beskrivelse av
av dataklassifisering
dataklassifisering
••

••
••
••
••

Lenke til
til Nords
Nords retningslinjer
retningslinjer for
for DMP
DMP
Lenke
Rullemeny heller
heller enn
fritekst ii felt
felt for
for finansiører
finansirer
Rullemeny
enn fritekst
Legg inn
inn forklaring
forklaring for
for ønsket
format på
på prosjektnummer
prosjektnummer
Legg
ønsket format
Legge inn
inn avkrysningsfelt
avkrysningsfelt for
for om
om forskeren
forskeren godtar
deling av
av DMP
DMP
Legge
godtar åpen
åpen deling
Prosess rundt
rundt registrering
registrering må
må beskrives
beskrives ii Kvalitet
Kvalitet ii Nord
Nord
Prosess

Vedtak
Vedtak
Avdeling for
for forskning
forskning og
og utvikling
utvikling (AFU)
{AFU) tar
med seg
seg innspillene
fra forskningsutvalget
forskningsutvalget ii
Avdeling
tar med
innspillene fra
ferdigstillelsen av
registeret for
for datahåndteringsplaner.
datahåndteringsplaner.
ferdigstillelsen
av registeret
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1
3 / 2 2 Rutinebeskrivelse
Rutinebeskrivelse for
registrering og
og rapportering
rapportering av
vitenskapelige
13/22
for registrering
av vitenskapelige
publikasjoner ved
ved Nord
Nord universitet
publikasjoner
universitet
Behandlet av
av
Mtedato
Saknr
Behandlet
Møtedato
Saknr
1
Forskningsutvalget
for
Nord
universitet
28.04.2022
1 Forskningsutvalget for Nord universitet
28.04.2022
13/22
1
3/22

Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til
Forskningsutvalget tilrår
tilrår at
at rektor
rektor godkjenner
rutinebeskrivelsen for
for rapportering
rapportering ii Cristin
Cristin
Forskningsutvalget
godkjenner rutinebeskrivelsen
med tilhørende
tilhørende arbeidsog ansvarsfordeling,
ansvarsfordeling, med
med eventuelle
endringer som
som fremkom
fremkom ii
med
arbeids- og
eventuelle endringer
mtet.
møtet.

M@tebehandling
Møtebehandling
Innspill
saken:
Innspill til
til saken:

••
••
••
••

Lage en
en opplæringsvideo
opplæringsvideo for
for Cristin
Lage
Cristin
Behov for
for mer
mer opplæring
opplæring
Behov
Spørsmål
angående mulighet
mulighet for
for embargo.
Eventuelle utsettelser
utsettelser skal
skal være
være avtalt
avtalt på
på
Spørsmål angående
embargo. Eventuelle
forhånd
forhånd
Viktig at
at Nord-forskere
Nord-forskere blir
blir kreditert
kreditert riktig
riktig ii sampubliseringer
sampubliseringer
Viktig

Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår
tilrår at
at rektor
rektor godkjenner
rutinebeskrivelsen for
for rapportering
rapportering ii Cristin
Cristin
Forskningsutvalget
godkjenner rutinebeskrivelsen
med
tilhørende
arbeidsog
ansvarsfordeling.
med tilhørende arbeids- og ansvarsfordeling.

1
4 / 2 2 Rutine
Rutine for
for behandling
forskning.
14/22
behandling av
av personopplvsninger
personopplysninger ii forskning.
Behandlet av
av
Mtedato
Saknr
Behandlet
Møtedato
Saknr
1
Forskningsutvalget for
for Nord
Nord universitet
universitet
28.04.2022
1 Forskningsutvalget
28.04.2022
14/22
1
4/22

Vedtak:
Vedtak:
Forskningsutvalget tilrår
tilrår rektor
rektor å
å vedta
vedta rutinen
rutinen slik
slik den
den fremgår
fremgår av
vedlegget ttil
i l saken.
saken.
Forskningsutvalget
av vedlegget
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15/22
Mulig felles
felles redelighetsutvalg
redelighetsutvalg med
Nordlandsssvkehuset
15/22 Mulig
med Nordlandsssykehuset
Behandlet av
av
Mtedato
Saknr
Behandlet
Møtedato
Saknr
1
Forskningsutvalget for
for Nord
Nord universitet
universitet
28.04.2022
1
5/22
1 Forskningsutvalget
28.04.2022
15/22
Forslag
til vedtak:
vedtak:
Forslag til

1.
Forskningsutvalget tilrår
tilrår rektor
rektor åå inngå
inngå samarbeid
med NLSH
NLSH om
om åå opprette
opprette et
et felles
felles
1. Forskningsutvalget
samarbeid med

redelighetsutvalg.
redelighetsutvalg.
Alternativt:
Alternativt:

2.
Forskningsutvalget tilrår
tilrår ikke
rektor åå inngå
inngå samarbeid
samarbeid med
med NLSH
NLSH om
om åå opprette
opprette et
et felles
felles
2. Forskningsutvalget
ikke rektor
redelighetsutvalg.
redelighetsutvalg.

M@tebehandling
Møtebehandling

••

••
••
••

FU anser
anser det
det som
som positivt
positivt å
samarbeide med
med NLSH
NLSH for
for opprettelsen
opprettelsen av
av et
et felles
felles
FU
å samarbeide
redelighetsutvalg. Eksempelvis
Eksempelvis har
har både
både NTNU
NTNU og
og UiT
UiT tilsvarende
tilsvarende samarbeid
samarbeid ii sine
sine
redelighetsutvalg.
regioner.
regioner.
Bør utarbeides
utarbeides en
en plan
plan for
for håndtering
håndtering av
av arbeidsbelastning.
arbeidsbelastning.
Bør
NLSH er
saksbehandler for
for egne
egne saker.
saker.
NLSH
er saksbehandler
Saken
skal behandles
behandles ii IDF.
Saken skal
IDF.

Votering
Votering
For alternativ
Fem stemmer
stemmer for.
for. En
En stemme
stemme mot.
mot.
For
alternativ 1:
1: Fem
For alternativ
2: En
En stemme
stemme for.
m o t Fem
. Femstemmer
stemmermot.
for.
For
alternativ 2:

Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår
tilrår rektor
rektor å
å inngå
inngå samarbeid
samarbeid med
med NLSH
NLSH om
om å
opprette et
et felles
felles
Forskningsutvalget
å opprette
redelighetsutvalg.
redelighetsutvalg.

66

Saknr
Saknr
7/22
7/22

Arkivsak
Arkivsak

8/22
8/22

22/00999-1
22/00999-1

21/05570-2
21/05570-2

Eventuelt
Eventuelt

Tittel
Tittel
Vitenskapelig publisering
publisering ved
ved Nord
Nord universitet
2017 -–
Vitenskapelig
universitet 2017
2021
2021
Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget
tar saken
saken til
orientering.
Forskningsutvalget tar
til orientering.
Åpen tilgang
til forskningsresultater
forskningsresultater fra
fra Nord
Nord ii 2021
2021 og
og
Åpen
tilgang til
bruk av
av OA-fondet
OA-fondet
bruk
Vedtak
Vedtak
Forskningsutvalget tar
tar saken
saken til
orientering.
Forskningsutvalget
til orientering.
Eventuelt
Eventuelt
l. Legge
ved FU-protokollen
mellom Sikt,
FFA og
og
1.
Legge ved
FU-protokollen møte
møte mellom
Sikt, FFA
Referat fra
fra
UHR
om Nasjonalt
vitenarkiv 23.
23. mars.
mars. Referat
UHR om
Nasjonalt vitenarkiv
møtet mellom
mellom Sikt,
FFA og
og UHR
UHR er
er vedlagt
vedlagt FUFUmøtet
Sikt, FFA
protokollen.
protokollen.
2. Bestemmelser
for annuum
annuum ved
ved fakultetene.
fakultetene. FSV,
FSV,
2.
Bestemmelser for
FSH, FBA
FBA og
og HHN
HHN er
er fornøyd
fornøyd med
med inneværende
FSH,
inneværende
praksis for
for annuum.
FLU diskuterer
diskuterer videre
videre hvorvidt
hvorvidt
praksis
annuum. FLU
de bør
bør ha
ha lik
lik praksis
praksis som
som de
de andre
andre fakultetene.
fakultetene.
de
3. Kostnader
ved å
å lagre
lagre data
data ii TSD.
Koster kr.
kr. 16.000
3.
Kostnader ved
TSD. Koster
16.000
per år
år som
som fakultetene
fakultetene betaler
betaler
per
4.
Melde inn
inn medlemmer
for
4. Melde
medlemmer til
til referansegrupper
referansegrupper for
Horisont
Frist for
for påmelding
påmelding er
er 6.
6. mai
mai
Horisont Europa.
Europa. Frist
Påmeldingsskjema
Påmeldingsskjema
s.
for å
å løfte
løfte ekstern
ekstern finansiering
finansiering ved
ved Nord.
5. Prosess
Prosess for
Nord.
FU-møtet 2.
2. juni
juni vil
vil bli
bli dedikert
dedikert til
til å
diskutere ulike
ulike
FU-møtet
å diskutere
prosesser og
og tiltak
tiltak for
for å
inntjening
ekstern
prosesser
å øke
stimulere
til ogfra
legge
til
finansiering
vedandelen
Nord. eksternt finansierte
rette
for å øke
forskningsprosjekter ved Nord.

7
7

