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Innhold

• Bakgrunn – Arbeidet med handlingsplanen

• Hva har skjedd siden sommeren 2018

• Noen eksempler

• Nasjonalt vitenarkiv og samkjøring med Cristin

• Skisse til tjeneste for tilgang til offentlige data

• Plan for videre arbeid med konkretisering og veikart



Prosjekt 100 – Kartlegging våren 2018

• Kartla over 200 tjenester, prosjekter og muligheter
• Har bare detaljinfo om toppen av isfjellet, men trygge på at vi har sett nok til å 

vite hvor vi må starte
• Konkluderte med 5 hovedtiltak:

1. Forskningsportal – Finne vei i tjenestejungelen!

2. Samordning av løsninger for dataarkiver og datahåndteringsplaner

3. Samarbeid om krav fra myndighetene

4. Sammenhengende tjenester for forskningsadministrasjon

5. Felles autoritetsregistre



Gapet mellom nåværende og ønsket 
situasjon

Identifiser utfordringer som må løses for å gå 
fra “as is” til vedtatte målbilder

Handlingsplanen skal vise vei til ønsket situasjon
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Ønsket 
situasjon

(Målbilder)
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Strategisk 
valg 1

Strategisk 
valg 2

Initiativ 
1

Initiativ 
2

Initiativ 
3

Målbilde A

Målbilde B

Dagens 
utfordring 

1

Dagens 
utfordring 

2 

Prosjekt 
1.1

Prosjekt 
2.1

Prosjekt 
1.2

Prosjekt 
2.2

Prosjekt 
3.1Prosjekt 

3.2Prosjekt 
3.3



... men mye har skjedd

• Oppdrag fra KD

• Utredning Nasjonalt vitenarkiv

• Godt igang med å forenkle forskningsadministrative oppgaver

• Forhandler helt ny type avtaler for åpen publisering

• Startet dialog/samarbeid på nye områder

• Etablert koordinering mellom Forskningsrådet, UHR og Unit på åpen 
forskning
Invitert inn sykehusene, forskningsinstituttene og Direktoratet for e-helse

• Startet samarbeid mellom leverandører av verktøy for 
datahåndteringsplaner

• Startet dialog mellom tjenester for lagring og arkivering av forskningsdata
Arbeidsmøter 17.10.2018 og 3.6.2019



Nasjonalt vitenarkiv



NVA-utredningen: To anbefalte hovedtiltak

1. Nasjonale autoritetsregistre
Innføre nasjonale autoritetsregistre
for prosjekt, person, organisasjonsenhet og 
finansiering/godkjenninger)
• Vil gi grunnlag for bedre flyt av og gjenbruk av 

metadata gjennom verdikjeden
• Vil redusere mengden manuelt arbeid ved 

egenarkivering (og import) gjennom større grad 
av auto-utfylling av metadata

• Kvaliteten på dataene økes
• Omfang av kvalitetssikring reduseres

2. Cristin smelter sammen med NVA
Cristin og NVA må bør ses i sammenheng og ha en 
felles informasjonsarkitektur og felles datagrunnlag
• Kvalitetssikring av nye poster gjøres én gang på 

samme datagrunnlag, både mht. 
rapporteringsformål (NVI) og behov mht. 
egenarkivering

• Overføringsarkivet blir unødvendig
• Brage blir unødvendig – NVA overtar rollen som 

«lokalt» vitenarkiv (felles løsning)
• NVA blir tilgjengelig for institusjoner som i dag ikke 

har noe eget vitenarkiv
• Stort potensial for effektiviseringsgevinster
• For å realisere gevinstpotensialet fullt ut er det 

nødvendig å se på endringer i arbeidsflyt
• NVA ivaretar pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket 

for å sikre nasjonens hukommelse.



Arbeidsflyt

Resultater

NVA

metadata

Filer
(for materiale 

som er 1. gangs 
publisert i NVA)

filer

Tidsskrift-forlag,
opplastingsportaler, etc.

Nasjonalbiblioteket
(Pliktavlevert materiale)

Rapportering og analyse

metadata filer

datasett

Forskningsdata-
infrastrukturer

Brukergrensesnitt

Innhøsting

Dep. NFR m. fl.Inst. B Inst. AInst. A
Hovedtiltak illustrert

Hovedtiltak 1 Hovedtiltak 2



Nyhetssak på unit.no ifm. revidert nasjonalbudsjett



Fremtidig infrastruktur for tilgang til data 
om KDs sektor

Konsept(valg)utredning



Konseptutredning for fremtidig infrastruktur for 
tilgang til data fra KDs sektor

• Utrede konsepter for en fremtidig infrastruktur som i større grad enn i dag 
tilgjengeliggjør data om kunnskapssektoren på en effektiv måte, for å…

• Operasjonalisere overordnet målsetning om at arbeidet i departementet, 
direktoratene og i sektorene departementet har ansvar for, skal være 
kunnskapsbasert. 



KDs sektor

Konseptutredningen omfatter alt av data (kunnskap) om…

Barnehage og grunnopplæring

Høyere utdanning (UH og fagskoler)

Forskning

Voksnes læring
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…og hvordan disse skal gjøres lettere tilgjengelig for:

• Forskning, utredninger og evalueringer

• Politikkutvikling

• Departement

• Kommuner og fylkeskommuner

• Virksomhetsstyring

• Mål- og resultatstyring

• Forvaltning og drift på institusjonsnivå

• Næringsliv

• Konsulent- og analysevirksomheter

• Kunnskap for allmennheten

• Arbeidslivspartene og interesseorganisasjoner

• Studenter, elever, utdanningssøkende

• Arbeidsgivere, foreldre, media



Prosjektets tilnærming i utredningsarbeidet?

Visualisering

Datakilder, informasjonsarkitektur,
masterdata, metadata

«Plattform» for sektordata

(Hovedfokus for utredningen er å vurdere 
ulike konsepter for hvordan denne kan 

realiseres og anbefale ett av disse)



• SSB sitter på offentlige mikrodata som er helt sentrale som grunnlag for 
forskning, analyser og statistikk - som igjen danner grunnlag for politisk styring 
og politikkutvikling

• Tilgang til disse dataene (utlån), og sammenstilling av data fra ulike kilder tilbys 
kun gjennom SSB

• Utlån av individ-data fra SSB er i dag utfordrende
• Omfattende søknadsprosess

• Det tar lang tid og koster mye

• Vanskelig å få oversikt over hele datatilfanget og vanskelig å lage riktige bestillinger

• microdata.no – gir nye muligheter, men har foreløpig noen begrensninger
• P.t. kun tilgjengelig for godkjente forskningsinstitusjoner. Kan gi konkurransevridende effekt

• Kun anonymiserte data, mens mange av aktørene sier de har behov for tilgang til data på 
individnivå!

Tilgang til mikrodata og SSBs monopolist-rolle



Gjennomsnittlig leveringstid for data fra SSB (2017)



Operasjonalisering av datadeling og 
«orden i eget hus» vil gi nye muligheter



Referansearkitektur for deling av data





Mulig målbilde – økosystem for data med selvbetjening

Visualisering

Data tilgjengelig for gjenbruk og viderebruk

«Databinge»
(metadata-katalog)

Datasett

Metadata «Skarpe» data

Slettes når konsesjon for 
behandling utløper



Tid for konkretisering og prioritering
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Planen er vedtatt – Nå skrider vi til verket!

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

• Tematiske (operative) arbeidsgrupper
• Formalisering gjennom prosjekter
• Opplever sterkt ønske om å jobbe sammen

https://brewminate.com/are-mexicos-winds-of-change-blowing-in-the-right-direction/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_of_Fountains_Abbey.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Digitaliseringsstyret
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Veikart på ulike områder må utgjøre et hele

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

• Åpen tilgang til publikasjoner

• Forskningsdata

• Forskningsadministrasjon

• Lagring og beregninger

• Forskningens del av muliggjørende plattform

https://www.flickr.com/photos/91981316@N06/15455033432
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


www.unit.no

http://www.unit.no/

