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Orientering om fremdrift i konseptfasen til Tilgjengeliggjøring og
deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE)
Bakgrunn
Sikt (Unit) har i perioden mai 2021 til januar 2022 jobbet med konseptfasen for «TILDE –
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon» basert på mandatet1 som ble
godkjent av Digitaliseringsstyret 1. mars 2021.
Formålet til TILDE er å gjøre det enklere og mindre arbeidskrevende for studenter, forskere og andre
som utfører administrative arbeidsoppgaver knyttet til forskning. Det er gjort tilnærminger til dette
tidligere og etablering av TILDE er det neste steget i dette arbeidet.

Vurdering
Det er gjennomført en innsiktsfase som har dokumentert behovene i sektoren og dette har avdekket
stort spenn i både verktøystøtte, organisering og prosesstøtte hos aktørene. Å klare å etablere bruk av
felles entiteter som forvaltes på en god måte, vil være en viktig forutsetning som legger til rette for å
forbedre prosesser, gi bedre oversikt og øke kvalitet på informasjon.
Innsiktsfasen viser at det er flere aktører i sektoren som venter på at det skal etableres slike
masterdatakilder. Så lenge det ikke finnes kilder med tilstrekkelig kvalitet, vil det hindre sektoren i å
gjenbruke informasjon fra hverandre. I tillegg er det dokumentert i utredningen for Nasjonalt vitenarkiv2
og i NIFU sin datakilderapport3 at en forutsetning for å lykkes er at slike kilder kommer på plass.
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Mandat for konseptfasen
Rapport fra utredning av nasjonalt vitenarkiv
3
Koordinering av dataproduksjon og kopling av datakilder om forskning
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For å legge til rette for suksess, vil UH-IntArk legges til grunn for deling av informasjon samtidig som
det etableres en minimumsløsning som leverer masterdata management informasjonstjenester til
sektoren.
Den 5. januar 2022 leverte prosjektet sin konseptutredning på høring med høringsfrist den 3. februar.
Utredningen tar utgangspunkt i de foreslåtte konseptene fra mandatet og anbefaler at en
masterdataplattform etableres i Sikt med distribuert forvaltning. Plattformen skal understøtte behovene
som er dokumentert i utredningen, men med en stegvis tilnærming med ett register om gangen og et
begrenset sett med tilhørende informasjonstjenester, før en videre utvidelse.
Basert på innspill i høringsrunden og fra Digitaliseringsstyret, vil utredningen bli justert før videre
behandling frem mot godkjenning.
Prosjektet har startet med å utarbeide prosjektforslag til neste fase. Høy risiko og høy kompleksitet
gjør at det vil bli anbefalt å benytte en smidig tilnærming der det etableres en minimumsløsning som
kan verifisere det tekniske konseptet og samtidig gi verdi til sektoren.
Konseptfasen er estimert avsluttet i løpet av mars 2022 og prosjektet har en ambisjon om å få
godkjent konseptutredningen og prosjektforslaget i DS den 1.april.

Forslag til vedtak
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
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