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Høringsinnspill fra NTNU - Konseptvalgutredning for
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ
informasjon (TILDE)
NTNU takker for muligheten til å gi høringssvar på konseptutvalgutredningen til TILDE, og
vil berømme Sikt for å ha utviklet en god konseptutvalgutredning med enkel lesbarhet. Vi
opplever at brukernes behov og dagens situasjon er godt beskrevet.
Entiteter
Det er på høy tid at det blir utviklet fellesløsninger for masterdata, og NTNU støtter at man
prioriterer å bygge masterdataregister på entitetene person, organisasjon og prosjekt.
Mulighet for enkel gjenbruk av disse masterdataene vil gagne både vitenskapelige og
teknisk-administrative ansatte, hvor de foreslåtte effektmålene er vesentlige gevinster for
institusjonene gjennom potensielle tidsbrukbesparelser, bedre datakvalitet og bedre
prosesser. Det tilrettelegger også for bedre datadrevet beslutningsstøtte på
institusjonsnivå og på nasjonalt nivå. Det er viktig at man har et internasjonalt perspektiv
på utvikling av masterdataregistrene og -kildene.
Institusjonenes autonomi må ivaretas. Det fordrer representasjon i arbeidet med å definere
masterdatakildene. For institusjonene vil tilstrekkelig fleksibilitet i organisasjonsentiteten
være særdeles viktig. Fleksibilitet i organisasjonsentiteten vil sikre institusjonenes evne til
å styre egen organisasjonsutvikling. Det er ikke ønskelig at et slikt samarbeid skal være en
begrensende faktor, men heller en muliggjører. NTNU ser nytteverdien av å kunne knytte
organisasjonsregisteret til liknende metadatakilder utenfor UH-sektoren, og ut over Norges
grenser.
Konseptene
NTNU ser bort fra null-alternativet blant konseptene, da det er et klart behov for å få
etablert masterdatakilder. For oss er konseptene 2 og 3 relevante og utredningen
kommuniserer fordelene og ulempene ved valg av de to. Den største bekymringen mot
konsept 2 er knyttet til sårbarhet og situasjonen hvor man har én aktør som forvalter ett
sett av masterdatakilder for UH-sektoren. Nødvendige ressurser og prioriteringer til å jobbe
med videreutvikling av masterdatakildene vil være viktig. For de tre entitetene man starter
med trenger ikke det å være problematisk, men kan bli utfordrende hvis dette blir et stort
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sett av masterdatakilder som forvaltes av samme aktør. Med en stor aktør ser vi også
utfordringer knyttet til eierskap av masterdatakildene. I konsept 3 skisseres det en løsning
hvor man konseptuelt sett har plass til konsept 2 i seg. Her kan Sikt bidra med en form for
overbyggende koordinering i tillegg til å tilby masterdatakildene person, organisasjon og
prosjekt, mens andre masterdataregister kan koble seg på. Rent konseptuelt foretrekker
NTNU konsept 3, men praktisk sett for de tre entitetene person, organisasjon og prosjekt
støtter vi utredningens anbefaling på konsept 2.
Andre aspekter
NTNU støtter å ha en stegvis utviklingsprosess knyttet til TILDE, hvor man begynner enkelt
men har et ambisiøst mål for løsningen.
Det vil være viktig for institusjonene å ha klarhet i forventningene til institusjonenes
deltagelse i utviklingsprosessene knyttet til felles digitaliseringsprosjekter i sektoren (slik
som TILDE) i god tid, slik at nødvendige ressurser og kompetanse kan rekrutteres,
mobiliseres og planlegges med. Sikt vil være forvalter av et sett med masterdatakilder,
mens det er i stor grad vil være institusjonene i UH-sektoren som eier selve dataene.
Sektoren, universitet og høyskoler, skal delta aktivt i styringen og utviklingen av TILDE og
forventninger knyttet til tids- og ressursbruk forventes å være klare i forkant av
implementering. Det vil være viktig at eventuell brukerbetaling og kostnadsbilde for
sektoren er klart i forkant av oppstart av tjenestene.
Det er positivt at det bygges på og refereres til pågående og tidligere utført arbeid i
sektoren. Det vil være viktig å ta inn over seg UH-IntArk-rammeverket for datadeling, samt
at man følger med på utvikling av masterdatakilder i sektoren som ikke forvaltes av Sikt.
NTNU ser også positivt på at det foreslås løsninger som tilrettelegger for institusjoner på
forskjellig digitalt modenhetsnivå å koble seg til TILDE. Det er viktig at man tilrettelegger
både for institusjonene som har store og fleksible behov for kobling og integrering av
masterdatakilder, og de som har mindre komplekse behov. I det videre
planleggingsarbeidet bør det i denne sammenhengen skisseres forventet innsats fra
institusjonene gitt forskjellige digitale modenhets- og ambisjonsnivå, som inkluderer forslag
til hvilke kapabiliteter og ressurser som kreves.
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Prorektor for forskning og formidling

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur.

