
Forskningsrådets kommentarer til UNITs utkast til Handlingsplan for digitalisering i høyere 
utdanning og forskning 

For å følge opp Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren 
og føringer fra andre styringsdokumenter som omhandler digitalisering, har UNIT sammen med 
institusjoner og berørte sektorer utarbeidet et utkast til handlingsplan. 

Kommentarene fra Forskningsrådet konsentrerer seg i hovedsak om kapittel 4,6,7 og 8 i utkastet til 
Handlingsplanen. Vi har også gått gjennom det relaterte dokumentet "Initiativbeskrivelser. 
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning" med spesiell vekt på kapitelene om 
Forskning, Infrastruktur, mellomvare og data, og Informasjonssikkerhet og personvern.  

Overordnet er dette et viktig dokument som kan spille godt sammen med UHRs tiltaksplan for åpen 
forskning og Forskningsrådets policy for åpen forskning. Det er positivt at handlingsplanen skal 
revideres årlig ettersom den omhandler kompleks tematikk hvor utviklingen både nasjonalt og 
internasjonalt går svært raskt.  

Vi anerkjenner at UNIT har fått et komplisert oppdrag med å utarbeide denne handlingsplanen. Nedfor 
følger en del kommentarer og forslag som er ment til hjelp for å utvikle handlingsplanen videre.  

Overordnede kommentarer: 

 Porteføljestyring: Handlingsplanen omfatter prosjekter og tiltak som andre sektorer og 
institusjoner har ansvar for. I utkastet på side 3 står det "En del av tiltakene er utenfor 
Digitaliseringsstyrets beslutningsmyndighet, men er samtidig viktige for å realisere strategien". 
Videre står det at "De største gevinstene ligger i et godt samarbeid mellom institusjonene og 
UNIT, der en arbeidsdeling er nødvendig for å få en mest mulig effektiv og kraftfull realisering." 
Det er imidlertid gjennomgående uklart hvordan arbeidsdelingen mellom UNIT og institusjonene 
tenkes å gjennomføres i praksis og hvordan porteføljestyringen av tiltak og prosjekter skal foregå. 
Det savnes generelt en tydeligere forklaring rundt hvordan UNIT tenker å operasjonalisere sin 
rolle i samspill med andre institusjoner, sektorer og andre relevante aktører. Hvordan vil UNIT 
agere for at tiltak og initiativ som nevnes i handlingsplanen skal realiseres?  

 Det er ikke spesifisert hvem som har ansvar for hva, når ting skal skje og eventuelle konsekvenser/ 
risiko knyttet til gjennomføring av initiativene.  

 Videre savnes en konkretisering av Digitaliseringsstyrets rolle og myndighet knyttet til de ulike 
initiativene som foreslås.  

 Det er viktig at tiltak som skal iverksettes er begrunnet i reelle behov hos brukerne av tjenestene 
som skal utvikles. 

 Forskningsrådet savner en konkretisering av arbeidsdelingen mellom UNIT, institusjonene og 
Forskningsrådet når det gjelder datainfrastrukturer for forskning. Ikke minst har Forskningsrådet 
bidratt med INFRASTRUKTUR-midler en rekke viktige, generiske og fagspesifikke, nasjonale 
datainfrastrukturer. 

 Det er behov for begrepsavklaring i handlingsplanen, spesielt hva som ligger i "data". Det 
refereres til forskningsdata og offentlig data, selv om forskningsdata i mange tilfeller er offentlige 
data. Andre steder i dokumentet står det bare data, og det er usikkert om det er forskningsdata, 
forvaltningsdata, administrative data eller andre typer data det refereres til (for eksempel under 
initiativene IMD2 "Etablere referansearkitektur" og IMD3 "Konsistente data for pressestøtte…"). 
Tilsvarende bør det tydelig skilles på når det er snakk om forskingstjenester og administrative 
tjenester, i tillegg til å spesifisere hvilke typer tjenester det siktes til. 
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 Hvordan nasjonale tjenester og utvikling av disse er tenkt å spille sammen det som gjøres 
internasjonalt bør beskrives tydeligere. Det er mange pågående aktiviteter på europeisk og 
internasjonalt nivå som gjelder utvikling av digitale tjenester for forskning inkl. tjenester for  
åpen tilgang til bruk og gjenbruk av forskningsdata. 

4. Forskning 

Handlingsplan (kap 4) 

 Forskningsrådet foreslår følge ekstra punkt under kap 4.1 Målbilder: Forskere i UH-sektor, 
helsesektor og forskingsinstitusjonene har tilgang til informasjons- og personvernmessig sikker 
infrastruktur til å håndtere sensitive data i forskning  

 4.2. Initiativ 
o Forskningsrådet foreslår et punkt mellom F8 og F9: Løsninger for sensitive data. Sikre 

forskere og andre tilgang til infrastruktur for håndtering av sensitiv informasjon. 
 4.3. Prioritert: Forenkle forskningsadministrasjon 

o Forskningsrådet støtter at det etableres autoritativ ID for personer og institusjoner. Når det 
gjelder prosjekter er dette ikke i samme grad noen entydig størrelse. Hva som skal regnes 
som prosjekter bør derfor avklares nærmere. Det vil for eksempel kunne være tilfeller der 
et Forskningsrådsprosjekt inngår i et større program eller prosjekt ved en 
forskningsinstitusjon. Hvis både det overordna prosjektet og Forskningsrådsprosjektet får 
hver sin ID vil denne ID ikke lenger være en unik og distinkt. 

 4.3. Prioritert: Åpen forskning 
o Forskningsrådet foreslår at det i innledningen over punktene legges til følgende: "…med 

sikker håndtering av sensitive informasjon." 
o Forskningsrådet foreslår at det legges til følgende i fjerde kulepunkt: "…tilpasset 

sensitiviteten i dataene." 

Initiativbeskrivelser (vedlegg til handlingsplan) – Forskning: 

 Siden alle målbildene er skrevet i fortid for eksempel "Resultater fra forskningen (publikasjoner, 
data og annet) er gjort enkelt gjenfinnbare…" savnes det et tidspunkt å speile dette mot. Innen når 
skal dette realiseres?  

 I MF1 står det "tidligere forskningsdata". Forskningsrådet mener at "tidligere" bør sløyfes slik at 
forskere også vil få tilgang til forskningsdata som produseres for eksempel i sanntid eller 
framover.   

 Noen av målbildene peker på hvem, mens andre ikke gjør det. I MF2 burde det kanskje bli 
tydeligere at det vil være forskerne og forskningsinstitusjonenes ansvar å gjøre resultater fra 
forskningen enkelt gjenfinnbare osv. 

 Initiativ MF2 "Felles opplæringstilbud" kan vurderes å knyttes til MF5 "Forskeren har tilgang til 
opplæring som gir kompetanse til å utnytte tjenestene optimalt".  Dette bør også knyttes til MF2 " 
Resultater fra forskning er gjort enkelt gjenfinnbare …." . Forskerne har et ansvar for å 
tilgjengeliggjøre forskningsresultater men kan trenge opplæring for å få dette til.  

 Initiativ F3. Hva menes med "profesjonalisert forskningsstøtte" og hva siktes det til når det står 
"forskningsprosessen"? Det er viktig å påpeke at forskere innen ulike disipliner og sektorer har 
svært ulike forskningsprosesser og svært ulike behov for forskningsstøtte. Gjelder dette bare 
tjenester for administrative oppgaver? Dette er uklart. Det samme gjelder det som står knyttet 
tjenester for å støtte samarbeid.  

 Initiativ F4  
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o "Koordinering av tiltak for åpen forskning." Vi savner en konkretisering av UNITs rolle 
og ansvar sett opp mot andre aktørers roller og ansvar. Hva ligger i "koordinering"?  

o Hvem skal ha det redaksjonelle ansvaret for openscience.no 
 Hva ligger i følgende punkt "Indentifisere, beskrive og skille ut flere initiativ innen åpen forskning 

ettersom de blir modne for det". På hvilke måter skal dette gjennomføres?  

 Initiativ F6  
o Hva menes med "norske prosjekter"? Er dette prosjekter finansiert av offentlig norske 

midler? 
o Hva med data som samles inn som ikke er definert inn under et prosjekt? Hvordan skille 

prosjektbasert forskning fra annen type forskning? 
o Initiativet nevner hva som skal oppnås for at forskningsdata skal bli FAIR, men nevner 

ikke hvordan dette skal skje. Her er det vel viktig å foreta en kobling mot kompetanse og 
opplæring. Det savnes et punkt i målbildene knyttet til å gjøre forskere i stand til å gjøre 
data FAIR. Da trengs både opplæring og nødvendige ressurser og infrastruktur (initiativ 
F8 "Tjenester for lagring og beregning"). Dette er ikke gjort kobling mellom opplæring av 
forskere, FAIR data og datainfrastruktur.  For at data skal bli FAIR bør det være enkelt for 
forskerne, både gjennom tilgang til relevant opplæring og gjennom støttetjenester og 
relevant infrastruktur. 

 Initiativ F9 
o Beskrivelsen er fokusert på prosjekt- og publiseringsdata. Det virker som målgruppa 

primært er beslutningstakere i UH-sektor. Flere aktører bruker imidlertid data om 
sektoren, f.eks. Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og NIFU. 

o Løsninger bør også ta hensyn til behov hos disse brukerne. Datagrunnlaget kan med fordel 
utvides til å gjelde flere datakilder: Finansieringsdata fra Forskningsrådet og DBH, person 
og institusjonsdata fra NIFU. Forskningsrådet har etablert et felles prosjekt med NIFU, 
CRIStin og KD som ser på muligheter for bedre Koordinering av dataproduksjon og 
kopling av datakilder om forskning (KOKO-forsk). Prosjektet kan bidra i kartlegging av 
behov ut over UH-sektor 

6. Infrastruktur, mellomvare og data 

Initiativbeskrivelse (vedlegg til handlingsplan) - Infrastruktur, mellomvare og data:  

 Forskningsrådet savner koblinger mellom opplæring, policyer og infrastruktur ses i sammenheng.   

 Det synes å være behov for infrastruktur kunne for eksempel kobles til initiativ IS2 "koordinere 
arbeid med personvern i UH-sektoren" og F8 "Felles tjenester for lagring og beregninger". Det 
kunne vurderes om det bør gjøres en utredning om behov for fellestjenester knyttet til lagring og 
håndtering av sensitive data.  

7. Informasjonssikkerhet og personvern.  
 
Handlingsplan kap 7: 

7.1. Målbilder 

 Forskningsrådet foreslår et nytt kulepunkt mellom kulepunkt 4 og 5: Nasjonale løsninger utvikles 
med tilfredsstillende innebygde løsninger for informasjonssikkerhet og personvern. 

7.2. Initiativ 
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 Forskningsrådet foreslår et kulepunkt IS 7: Stille krav om innebygde løsninger for 
informasjonssikkerhet og personvern til offentlig finansiert infrastruktur innenfor digitalisering. 

 Generell kommentar: Det er ikke gjort kobling til nødvendig infrastruktur i dette kapitelet. 

8. Styring, organisering og finansiering 

Handlingsplan kap 8: 

 Kapittel 8.2. Organisering og rolleavklaring 

 Ang: 8.2"Innovative løsninger utviklet ved en institusjon kan bli fellestjenester. Hvis et universitet 
har løst et spesifikt behov som flere har, bør det vurderes som en ny fellestjeneste." 

 Hvem bestemmer hva som skal bli en fellestjeneste? Er det frivillig for de ulike institusjonene å ta 
i bruk disse fellestjenestene?  

 


