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Fagutvalg for forskning

Leder: Johanne Raade (UiT)

• Tove Karin Stølen (Forskningsrådet)

• Morten Irgens (OsloMet)

• Gro Anita Fonnes Flaten (HVL)

• Sveinung Skule (NIFU)

• Kristin Bjordal (OUS)

• Håvard Hansen (UiS)

• Robert Bjerknes (UiB)

• Torbjørn Svensen (NTNU)

• Lex Nederbragt (UiO)

• Siri Sæther (NINA)

• Tor Ingebrigtsen (UNN)

• Reidar Thorstensen (Helse Bergen)

• Gunnar Bøe (Sigma2)

• Vigdis Kvalheim (NSD)

• Ragnar Lie (UHR)

• Henrik Næss (Direktoratet for e-helse) 



# Tid Sak Innleder

17/19 10:00 (5) B Godkjenning av dagsorden Johanne Raade

18/19 10:05 (5) B Godkjenning av referat Johanne Raade

19/19 10:10 (35) D Status for tiltak på Excel-listen vår – Gjennomgang, diskusjon og eventuelt oppdatering Katrine Weisteen Bjerde

20/19 10:45 (45) B Veikart for forskningstjenester – Forslag til innhold og organisering av arbeidet Katrine Weisteen Bjerde

21/19 11:30 (45) B Autoritetsregistre for forskning - Forslag til mandat for konseptfasen Jan Erik Garshol

22/19 12.15 (45) B Lagring av «gule og røde data» og veiledningsportal – Forslag til mandat for konseptfasen Hans Eide

13:00 (60) Lunsj

23/19 14:00 (30) B Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger – Forslag til mandat 
for konseptfasen

Katrine Weisteen Bjerde

24/19 14:30 (60) O Nærmere orientering om status for viktige tiltak
• Oppdrag fra KD – Deling av data i kunnskapssektoren - Infrastruktur for data, statistikk og

analyser – Konseptutredning
• Nasjonalt vitenarkiv og samkjøring med Cristin 
• NSD og Sigma 2 om Verktøy for datahåndteringsplan?
• Åpen publisering og forhandling av avtalene?

Katrine Weisteen Bjerde

Katrine Weisteen Bjerde
Hans Eide /Vigdis Kvalheim
Katrine Weisteen Bjerde

25/19 15:30 (15) B Arbeidsform og videre møter for Fagutvalget

26/19 Eventuelt

16:00 Slutt

Saksliste Fagutvalg for forskning
Møte 16.8.2019



Sak 17/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sakstype Vedtak

Forslag til 
Vedtak

Dagsorden godkjennes med tillegg av saker under eventuelt.



Sak 18/19 Godkjenning av referat

Referat fra møtet 6. mars 2019 er vedlagt i form av resultatene av prioriteringsarbeidet som ble gjort i 
møtet. 

Sakstype Vedtak

Forslag til 
Vedtak

Prosjektprioritering fra møte 6. mars 2019 godkjennes med de kommentarer som fremkom i møtet



Sak 19/19 Status for tiltak på Excel-listen vår

Fagdirektør for forskningstjenester kommenterer utsendt oversikt (oppdatering basert på prioriteringen 
fra 6. mars) og gir eventuelle oppdateringer siden utsendelsen. Fagutvalget inviteres til å kommentere, 
diskutere og foreslå endringer i listen. 

Sakstype Drøfting

Forslag til 
Vedtak

Unit bes oppdatere listen ihht til diskusjonen i møtet



Sak 20/19 Veikart for forskningstjenester – Forslag til innhold og organisering av arbeidet

Det kanskje viktigste arbeidet i Fagutvalget denne høsten blir arbeidet med å konkretisere initiativene i 
handlingsplanen og prioritere konkrete tiltak. Vi startet arbeidet i møtet i mars, men det er lagt fra 
ferdig. Det er vedtatt at det skal lages såkalte veikart for de ulike fagområdene, der vi beskriver hvilke 
tiltak/prosjekter som anbefales gjennomført i årene fremover. Veikartet vil være gjenstand for årlig 
revurdering på samme måte som selve handlingsplanen.
Fagdirektør for forskning orienterer om arbeidet i andre fagutvalg med veikart og metodikk som er 
under utvikling i Unit for slike. Se vedlagte skisse fra arbeid med Veikart for studieadministrative 
tjenester. Forslag til organisering av arbeidet med Veikart for forskningstjenester ettersendes før møtet. 
Det gis også en kort gjennomgang av Difis Prosjektveiviser, som vil bli brukt som mal for prosjekter i 
handlingsplan-porteføljen. 
Fagutvalget inviteres til å gi innspill på både innhold i og organisering av arbeidet med Veikart for 
forskningstjenester. 

Sakstype Vedtak

Forslag til 
Vedtak

Fagutvalget ber Unit starte arbeidet med Veikart for forskningstjenester på basis av diskusjonen i 
møtet.



Sak 21/19 Autoritetsregistre for forskning - Forslag til mandat for konseptutredning

Første fase i Prosjektveiviseren kalles Konseptfasen. I denne fasen skal et eventuelt prosjekt defineres 
(eventuelt skal det besluttes å ikke gjennomføre noe prosjekt) og eventuell prosjektbeskrivelse 
utarbeides.
Jan Erik Garshol innleder kort, og Fagutvalget inviteres til å kommentere det vedlagte forslaget til 
mandat før dette fremlegges for behandling i Digitaliseringsstyret. 

Sakstype Beslutning

Forslag til 
Vedtak

Fagutvalget ber Unit oppdatere forslaget til mandat ihht diskusjonen i møtet før fremlegging for 
Digitaliseringsstyret.



Sak 22/19 Lagring av «gule data» og veiledningsportal – Forslag til mandat for konseptutredning

Hans Eide (?) innleder kort, og Fagutvalget inviteres til å kommentere det vedlagte forslaget til mandat 
før dette fremlegges for behandling i Digitaliseringsstyret. 

Sakstype Beslutning

Forslag til 
Vedtak

Fagutvalget ber Unit oppdatere forslaget til mandat ihht diskusjonen i møtet før fremlegging for 
Digitaliseringsstyret.



Sak 23/19 Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger – Forslag til mandat 
for konseptutredning

Katrine Weisteen Bjerde innleder kort, og Fagutvalget inviteres til å kommentere det vedlagte forslaget 
til mandat før dette fremlegges for behandling i Digitaliseringsstyret. 

Sakstype Beslutning

Forslag til 
Vedtak

Fagutvalget ber Unit oppdatere forslaget til mandat ihht diskusjonen i møtet før fremlegging for 
Digitaliseringsstyret.



Sak 24/19 Nærmere orientering om status for viktige tiltak

Fagutvalget gis korte presentasjoner av noen utvalgte, viktige tiltak. Det tas forbehold om at vi får tak i 
relevante personer til å presentere etter ferieslutt.
• Oppdrag fra KD – Deling av data i kunnskapssektoren - Infrastruktur for data, statistikk og analyser –

Konseptutredning 
• Nasjonalt vitenarkiv og samkjøring med Cristin 
• NSD og Sigma 2 om Verktøy for datahåndteringsplan
• Åpen publisering og forhandling av avtalene

Sakstype Orientering

Forslag til 
Vedtak

Fagutvalget tar presentasjonene til orientering



Sak 25/19 Arbeidsform og videre møter for Fagutvalget

Fagutvalgets leder innleder og fagutvalget inviteres til å diskutere videre arbeidsform nå når 
handlingsplanen er vedtatt. 

Sakstype Beslutning

Forslag til 
Vedtak

Fagutvalget ber Unit forberede fagutvalgets videre arbeid ihht enighet i møtet.


