Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i
høyere utdanning og forskning

Tjenesteråd for Forskningstjenester

Innkalling/agenda - Tjenesteråd for Forskningstjenester

Møte
Dato
Tid
Sted

2/2021
19.04.2021
09:00-12.00
Videomøte

Til

Maria-Carme Torras i Calvo (Leder) (UiB)
Gitte Solveig Kolstrup (UiS)
Hanne C Otterdal (NHN)
Jesper Christian Mørch (UiA)
Trude Eikebrokk (Sintef)
Yngve Foss (OsloMet)

Terje Andreas Mathiesen (Nord)
Gard Thomassen (UiO)
Pål Romundstad (NTNU)
Henriette Hafsaas (HiVolda)
Pål Vegar Storeheier (UiT)
Frode Arntsen (Unit)

Unit

Katrine Weisteen-Bjerde
Vitalis Pavlovas

Nina Karlstrøm
Gro-Anita Mortensen

AGENDA
Sak
Tid
Tema
09-21 09.00 GODKJENNING AV DAGSORDEN

Sakstype
B

10-21

09.05 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 18 JAN 21

B

11-21

09.10 ORIENTERINGER
A. STRUKTURENDRING FOR UNIT , UNINETT OG NSD – NYTT
TJENESTELEVERANSEORGAN (MUNTLIG FREMLEGG/PRESENTASJON)
B. MANDAT FOR NASJONALT PUBLISERINGSUTVALG – FASTSATT AV KD
C. STYREMØTE BIBSYS-KONSORTIET – UTKAST TIL REFERAT FRA MØTE DEN 19
FEBRUAR 21
D. FAGUTVALG FORSKNING – REFERATER FRA MØTER DEN 27 JAN OG 4 FEB.
E. MANDATER FOR KONSEPTFASE FRA FAGUTVALGET ER VEDLAGT – DISSE BLE
BEGGE GODKJENT AV DIGITALISERINGSSTYRET I MØTE 1 MARS 21.

O

12-21

09.30 MANDAT FOR FORHANDLINGSRÅDET

B

13-21

10.00 MANDAT FOR NIB-ARBEIDSGRUPPE

B

14-21

10.20 VEIKART MED BUDSJETT FOR 2021-2023

B

10.45 PAUSE
15-21

10.55 NASJONALT VITENARKIV – STATUS

16-21

11.30 EVENTUELT

Sak
09-21

Tema
GODKJENNING AV DAGSORDEN

D

Sakstype
B

Innledning:
Tjenesterådet inviteres til å godkjenne forslaget til dagsorden og melde saker under
eventuelt.
Forslag til vedtak:
Dagsorden godkjennes.
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GODKJENNING AV REFERAT

B

Innledning:
Tjenesterådet inviteres til å godkjenne referat fra møte i tjenesterådet den 18 jan 21.
Utkast til referatet følger vedlagt.
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.
11-21

ORIENTERINGER

O

Innledning:
Kort tid (4 februar) etter forrige møte i tjenesterådet ble Unit informert fra
Kunnskapsdepartementet (KD) om en strukturendringsprosess som direkte påvirker
Unit. Kort sagt har regjeringen besluttet at deler av Unit (direktoratsdelen)
utfisjoneres og blir en del av et nytt direktorat der det også foreslås at deler av NSD
inngår. I tillegg skal DIKU, Kompetanse Norge, deler av NOKUT og Universell utgjøre
det fremtidige direktoratet med foreløpig uavklart navn. Resterende del av Unit er
besluttet slått sammen med Uninett AS og det meste av NSD AS. I møtet vil det bli en
mer omfattende presentasjon av prosessen inkludert siste oppdaterte beslutninger
fra KD.
Endelig mandat for det nasjonale publiseringsutvalget gitt av KD vedlagt til
orientering.
Tjenesterådet orienteres om aktiviteten i BIBSYS-konsortiets styre og Fagutvalg for
forskning gjennom de referater som er vedlagt innkallingen.
Forslag til vedtak: Tjenesterådet tar sakene til orientering.
12-21

MANDAT FOR FORHANDLINGSRÅDET

B

Innledning:
Tjenesterådet ba i sine møter den 27 nov 2020 og 18 januar 2021 Unit om å utarbeide
forslag til nytt mandat for forhandlingsrådet for forlagsavtaler, der de synspunkter
som kom frem i møtene blir hensyntatt. I fortsettelsen har det også vært ytterligere
dialog med flere av de institusjonene som er deltagere i forhandlingene. Basert på
disse innspillene presenteres det forslag til mandat for forhandlingsrådet.
Forslag til vedtak:
Tjenesterådet vedtar mandat for forhandlingsrådet med de forslag til endringer som
fremkom i saksbehandlingen.
13-21

MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPE BIBLIOMETRI

B

Innledning:
Nasjonal infrastruktur for Bibliometri har vært organisert som et prosjekt i perioden
2018 til 31 des 2020. I forbindelse med overgang til å være en tjeneste i regulær
forvaltning, fremlegges det forslag til mandat for hvordan brukermedvirkning for
tjenesten skal ivaretas gjennom et mandat for arbeidsgruppe bibliometri.
Forslag til vedtak:
Tjenesterådet vedtar mandat for arbeidsgruppen for Nasjonal infrastruktur for
Bibliometri med de forslag til endringer som fremkom i saksbehandlingen.
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VEIKART OG BUDSJETT FOR FORSKNINGSTJENESTER 2021-2023
Innledning:
Unit har utarbeidet forslag til veikart med tilhørende budsjett for de systembaserte
tjenestene som leveres innen forskningsområdet. Det er besluttet i Unit at det kun er
veikart for de systembaserte tjenestene som skal behandles av Digitaliseringsstyret.

B

Forslag til vedtak:
Tjenesterådet tilråder veikart med tilhørende budsjett, og ber om at de kommentarer
som fremkom i saksbehandlingen inkluderes i sakens videre håndtering.
15-21

NASJONALT VITENARKIV – STATUS OG PLANER

D

Innledning:
Prosjektet forløper i det store som planlagt selv om Corona-situasjonen fortsatt
medfører lavere produktivitet på utviklingsoppgaver. De fleste funksjoner i det nye
felles nasjonale vitenarkivet er i all hovedsak ferdig utviklet og prosjektet er nå i
hovedsak opptatt av å realisere CRIS-funksjonalitet på den samme tekniske løsningen
(Sky-plattform) som vitenarkivet. Prosjektet gjennomførte medio februar et webinar
med informasjon om prosjektet og demonstrasjon av ferdig funksjonalitet. Det var ca
400 deltagere som, basert på tilbakemeldinger, var godt fornøyd. Det kom mange
nyttige spørsmål. Det er planlagt ytterligere webinarer innenfor mer avgrensede
områder av prosjektet og funksjonalitet fremover.
For at prosjektet skal ha best mulig beslutningsgrunnlag er styringsgruppen utvidet
med representanter som har omfattende kompetanse og erfaringer fra Cristin og
arbeid med forskningsinformasjon. Tilsvarende har skjedd med prosjektets
referansegruppe.
Prosjektet har hatt møter med arbeidsutvalgene for både UHR/Forskning og
UHR/Publisering der vi har presentert status og fått nyttige innspill på relevante
områder.
Forslag til vedtak:
Tjenesterådet ber prosjektet ivareta de momenter som fremkom i saksbehandlingen.
16-21

EVENTUELT
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