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Referat fra møte i Fagutvalg for Forskning 

Møte 1/2019  

Dato 04.02.2019  

Tid 10:00-11:00  

Sted Video  

Medlemmer   

Tilstede Gro Anita Fonnes Flaten (HVL) Ragnar Lie (UHR) 

 Håvard Hansen (UiS) Sveinung Skule (NIFU) 

 Torbjørn Svensen (NTNU) Kristin Bjordal (OUS) 

 Siri Sæther (NINA) Robert Bjerknes (UiB) 

   
   

Ikke tilstede Gunnar Bøe (Sigma2) Vigdis Kvalheim (NSD) 

 Tove Karin Stølen 
(Forskningsrådet) 

Bjørn Tore Gjertsen  

(Helse Vest RHF) 

 Morten Irgens (OsloMet) Tor Ingebrigtsen (UNN) 

 Lex Nederbragt (UiO) Henrik Næss (Direktoratet for 
e-helse) 

   

Unit/arbeidsgruppen Katrine Weisteen Bjerde Jan Erik Garshol 

 Hans Eide (Uninett Sigma2) Hege Johannessen 

 Eugenia Anderssen  

 

Sak Tema Saks-
type 

1-19 GODKJENNING AV DAGSORDEN V 

 Vedtak:  
Dagsorden godkjennes. Ingen saker under eventuelt. 

 

2-19 GODKJENNING AV REFERAT V 

 Vedtak:  
Referat fra møte 13. desember godkjennes 

 

3-19 RAPPORT FRA MØTE 28.1. I DIGITALISERINGSSTYRET  
Katrine Weisteen Bjerde (Unit) oppsummerer viktige punkter fra møtet: 

• Det ble avholdt en faglig presentasjon fra utdanningssiden. Anne Berit 
Swanberg (BI) snakket om moderne virkemidler og digitalisering i 
undervisning med mange gode eksempler på hvordan sektoren kan få 
frigjort tid fra enveisundervisning til veiledning/gruppearbeid. Ikke 
direkte relevant for forskning. 

• Det ble orientert om pågående saker i sektoren. Den viktigste 
diskusjonen handlet om finansiering. Det forslås å bygge opp en pott 
med felles midler som kan brukes på gjennomføring av prioriterte 
initiativ. Grunntanken med fellespotten er at institusjonene i UH 
betaler inn en engangssum som skal finansiere utvikling av nye 
tjenester. Institusjonene betaler igjen en påkoblingsavgift når en 
tjeneste tas i bruk. For institusjoner utenfor UH, f.eks. sykehus, 
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forskningsinstitutt, private bedrifter og lignende, vil 
påkoblingsavgiften bli noe høyere, og vil dekke deres del av 
utviklingsavgiftene. Denne modellen er inspirert av DigiFin, KS sin 
finansieringsmodell  

• Digitaliseringsstyret melder behov for tydelig informasjon fra 
Fagutvalgene som grunnlag for beslutninger. De har behov for 
konkretisering av hvilke behov som skal løses, hvilke tjenester som 
kommer i 2020 og 2021, konkrete leveransebeskrivelser og forventet 
nytteverdi og kostnad.  

• Enkelte tiltak ble diskutert 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar orienteringen til etterretning 

 

4-19 FREMDRIFTSPLAN FOR DET VIDERE ARBEIDET MED HANDLINGSPLANEN 
Katrine Weisteen Bjerde (Unit) orienterte FU om videre prosess for 
ferdigstilling av handlingsplanen og grunner til endringer i 
gjennomføringsplanen.  
 
Det er besluttet at innspillsrunden fra institusjonene skal skje i forkant av 
Digitaliseringsstyrets møte 11. april. Dokumentene må være klare senest 8. 
mars. Det planlagte møtet i Fagutvalg for forskning 18.3. blir dermed for sent, 
og ny dato for møte blir 6. mars. Dette blir et felles møte for alle fagutvalgene, 
men med mest tid separat pr utvalg.  
 

O 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar orienteringen til etterretning 

 

5-19 DISKUSJON OM KRITERIER FOR STRATEGISKE VALG/PRIORITERINGER 
Fagutvalget anser listen av initiativer som godt nok diskutert. Listen er 
imidlertid alt for omfattende til at det er realistisk å starte på alt samtidig. 
Neste trinn blir derfor å gjøre strategiske valg for å prioritere mellom 
initiativene og mellom prosjekter/tiltak internt i hvert initiativ.  
 
Fagutvalget har drøftet utsendte forslag til kriterier som kan hjelpe til å gjøre 
slike valg og prioriteringer. Det var enighet om den foreslåtte listen av 
kriterier. Videre ble potensielle prioriteringer drøftet av fagutvalget 

• Samhandling på tvers av sektorene og internasjonalt ble trukket frem 
som viktig  

• Grunnmuren for tjenester skal prioriteres, og avhengigheter må 
kartlegges. Det som ligger til grunn for andre prosjekter må 
gjennomføres først 

• Myndighetskrav skal ivaretas, men det blir diskutert hvordan 
sektorene skal gjøre det 

• Fagutvalget mener punktet om vurderinger rundt kost og nytte per 
initiativ/prosjekt blir det mest krevende, og det er viktig med god 
informasjon fra arbeidsgruppen her.  

Unit skal ikke primært styre enkeltprosjekter, men portefølje.   

D 

 Vedtak:  
Fagutvalget ber arbeidsgruppen ta innspillene til strategiske valg som 
fremkom i møtet inn i forberedelsene til møte 6. mars. I dette møtet skal det 
foreligge et konkret forslag til prioritering mellom initiativene og mellom 
prosjekter og tiltak innen det enkelte initiativ. 
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6-19 NOEN FORSLAG TIL PRIORITERTE PROSJEKTER/AKTIVITETER 
Det holder ikke å prioritere på initiativnivå. Til neste møte planlegger 
arbeidsgruppen å tydeliggjøre en liste av prosjekter/tiltak innen hvert initiativ 
med informasjon knyttet til listen av kriterier fra forrige sak. 
 
Fagutvalget ga innspill om at det er viktig å fa balanse i porteføljen mellom 
tiltak som direkte gir mer og bedre forskning og administrative tiltak som 
muliggjør bedre forskning. 

D 

 Vedtak:  
Fagutvalget ber Unit ta innspillene fra diskusjonen inn i arbeidet med 
saksdokumenter til neste møte. 

 

7-19 VIDERE MØTER I 2019 
Det forslås 2 møter til før lanseringen av handlingsplanen i juni for å 
bearbeide innspill som kommer fra institusjonene. Det foreslås et fysisk møte i 
april, der resultatene av innspillsrunden bearbeides og et videomøte nærmere 
lanseringen. Fagutvalgets leder ber også om at sekretariatet sender ut 
grovutkast til saksdokumenter så snart man har noe som fagutvalgets 
medlemmer kan gi tilbakemeldinger på pr e-post.  
 
Unit oppretter Doodle og kaller inn Fagutvalget til møtene. 

 

 

 


