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1/21 Godkjenning av protokoll fra møte 13.11.2020
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.02.2021

Saknr
1/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen med de endringer som fremkom i
møtet.
Møtebehandling
Godkjenning av møteinnkalling. Kort informasjon om Forskningsutvalget,
presentasjonsrunde og gjennomgang av protokoll.
Vedtak
Forskningsutvalget godkjenner den fremlagte protokollen.
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2/21 Revidering av Open access-policy
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.02.2021

Saknr
2/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar revidert open access-policy i henhold til
saksutredningen.

Møtebehandling
Spørsmål om muligheten for embargo. Dette er lagt inn i ph.d.-forskriften.
Kommentar: Viktig å fremme at det publiseres i åpne kanaler.
Vedtak
Forskningsutvalget tilrår at rektor vedtar revidert open access-policy i henhold til
saksutredningen.
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3/21 Utvikling av "Retningslinjer for utforming og oppfølging av
datahåndteringsplaner ved Nord universitet" og påfølgende revidering av
"Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved Nord universitet"
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.02.2021

Saknr
3/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget stiller seg bak at det utvikles Retningslinjer for utforming og oppfølging
av datahåndteringsplaner ved Nord universitet. Arbeidsgruppen tar med seg innspillene fra
forskningsutvalget og lager et forslag til retningslinjer som sendes ut på høring.
Møtebehandling
AFU utarbeider retningslinjer for datahåndteringsplan som sendes ut på høring til
fakultetene.
Vedtak
Forskningsutvalget stiller seg bak at det utvikles «Retningslinjer for utforming og oppfølging
av datahåndteringsplaner» ved Nord. Avdeling for forskning og utvikling (AFU) tar med seg
innspillene fra forskningsutvalget og lager et forslag til retningslinjer som sendes ut på
høring til fakultetene.
Ansvar
AFU utvikler retningslinjer for datahåndteringsplan, som sendes ut på høring til fakultetene.
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4/21 Insentivordning: Tilleggsfinansiering for EU-prosjekter
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.02.2021

Saknr
4/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget anbefaler videre prosess i saken slik det fremkom i møtet

Møtebehandling
Diskusjon rundt behov for insentiv og hvilke tilfeller det gjelder.
Vedtak
Forskningsutvalget vedtar videre prosess i saken:
I) Forskuttering av midler MSCN: AFU tar saken videre til økonomiavdelingen.
II) Evaluering av behov for insentiver, tilskudd eller forskuttering av midler til andre
søknader: AFU lager en oversikt over hvilke tilfeller dette eventuelt gjelder og legger det
frem i FU-møtet 22. april.
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5/21 Merittering kunstnerisk utviklingsarbeid
Behandlet av
1 Forskningsutvalget for Nord universitet

Møtedato
11.02.2021

Saknr
5/21

Forslag til vedtak:
Forskningsutvalget vedtar videre prosess i saken slik det fremkom i møtet.
Møtebehandling
Forslag om at det nedsettes en komite som utreder saken nærmere.
Vedtak
AFU inviterer fakultetene til å utnevne noen som kan sitte i et arbeidsutvalg for nærmere
utredning. Utvalget rapporterer til FU. Foreløpig mandat er å utarbeide retningslinjer for
merittering for kunstnerisk utviklingsarbeid som gjelder for hele Nord.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

1/21

21/00512-1

2/21

21/00516-1

3/21

17/02350-17

4/21

21/00113-3

5/21

21/00113-1

6/21

21/00113-2

Handlingsplan for forskning 2021-2023 - prosess
Oppfølging: Fakultetene kommer med innspill til
Handlingsplan innen 1. april. Første utkast legges frem i
FU 22. april.
Magna Charta Universitatum
Oppfølging: AFU skriver søknad
Nettsider med informasjon knyttet til håndtering av
forskningsdata
Oppfølging: AFU utarbeider egen nettsted for
forskningsdata. Kan også inkludere Forskningsetikk.
Strategiske midler 2021
Oppfølgning: Informasjon om utlysningene sendes til
fakultetene i løpet av uke 7.
Status eksternfinansiering (Forskningsrådet og
Regionale forskningsfond) 2020
Oppfølging: Evaluering av søknadsstøtte og
kvalitetssikring av søknadsprosessen.
EU og nordiske søknader
Oppfølging: Evaluering av søknadsstøtte og
kvalitetssikring av søknadsprosessen.
Muntlig orientering 11.02.2021
I) Microdata.no
Tjeneste fra NSD og SSB. Registerdata på individnivå.
Skal evalueres på møte 9. mars 10-12.
Oppfølging: Ta kontakt med Tadeu dersom du ønsker å
bli med på møtet eller ønsker å ta i bruk denne type
data.

21/00113-4

7/21

II) Kommende arrangement forskningsetikk
Digital Workshop i forskningsetikk for ph.d. 17. februar
13.00-15.30 (engelsk)
Digital Seminar forskningsetikk 2. mars 12.15-14.30
(norsk)
Oppfølging: Spre det gode budskap
III) Egenrapport ph.d.
Oppfølging: Ber om bedre oppfølging av rapportering
fra fakultetene.
IV) Midler til kurs og evaluering nettside
Oppfølging: Sendes ut info til fakultetene
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Eventuelt
I) Forskningslederkurs ved Nord?
Finnes ikke tilbud per i dag. Det er planer om å få til et
tilbud ved Nord.
Oppfølging: AFU hører med HR om et evt. samarbeid for
utvikling av forskningslederkurs ved Nord.
II) Om midler OA-fondet ved Berit Eliassen.
Avsatte midler for støtte til publisering med åpen
tilgang/Open Access 2021 utgjør 2 mill. kroner.
Prognose for 2021 (forsiktig anslag) forutsetter 30 %
økning i APC (artikkelpubliseringsavgift) i forhold til
2020, samt maks refusjon via STIM-OA (maks
refusjonsbeløp vurderes som mindre sannsynlig).
Det er allerede gitt tilsagn om støtte til publisering av
bøker i 2021, i tillegg foreligger mange ikke innvilgede
søknader om støtte til bokpubliseringsavgift (BPC).
Behov for midler til Open Access er anslått til 3,7 mill
kroner, mens antatt maks refusjon over STIM-OA utgjør
0,7 mill. Per dato mangler dermed anslagsvis 1 mill.
kroner.
Styrking av formålet med 1 mill. kroner utover avsatte
midler gir rom for å dekke behovet for APC. Det vil ikke
være rom for å innvilge støtte til BPC utover
foreliggende søknader.
Forfatterne som har søkt om støtte til å gi ut bøker med
åpen tilgang, henvender seg jevnlig til OA-teamet med
ønske om avklaring på søknaden sin.
Det er ønskelig med rask avklaring på hvorvidt
rektorvedtak skal iverksettes for 2021 (arkivref
16/00405-9). Det vises til vedtak i FU i sak vedrørende
avsetning til åpen publiseringsstøtte 2021:

Oppfølging: Ketil avklarer med rektor og melder tilbake
til Berit.
III) Nord arrangerer ph.d.-forum i 2021
IV) Digital kick-off ved Nord for Horisont Europa
Avholdes mandag 8. mars kl. 09.00-15.00.
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