
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i 
høyere utdanning og forskning 

Fagutvalg for forskning 

Referat fra møte i Fagutvalg for forskning 
Møte 4/2019 
Dato 25.10.2019 
Tid Kl. 09:00-14:00 
Sted Park Inn by Radisson, Gardermoen 
Medlemmer 
Til stede Johanne Raade (UiT) Leder Håvard Hansen (UiS) 

Frode Georgsen (Forskningsrådet) Knut Kalgraff Skjåk (NSD) møtte for Vigdis 
Kvalheim 

Per Martin Norheim-Martinsen 
(OsloMet) 

Torbjørn Svensen (NTNU) 

Gro Anita Fonnes Flaten (HVL) Henrik Næss (Direktoratet for e-helse) 
Sveinung Skule (NIFU) Siri Sæther (NINA) 
Katrine Weisteen Bjerde (Unit) 

På video Robert Bjerknes (UiB) 
Ikke til stede Vigdis Kvalheim (NSD) Kristin Bjordal (OUS) 

Reidar Thorstensen (Helse Bergen) Gunnar Bøe (Sigma2) 
Ragnar Lie (UHR) Lex Nederbragt (UiO) 
Tor Ingebrigtsen (UNN) 

Unit Frode Arntsen Kjersti Lerstad (referent) 
Andre Mathilde Holm (UiB) Kjell Øvre Helland (UiB) 

Merknader: 
Knut Kalgraff Skjåk møtte for Vigdis Kvalheim (NSD). 
Gro Anita Fonnes Flaten (HVL) møtte kl. 09:30. 
Robert Bjerknes (UiB) måtte forlate møtet kl. 10:40. 

Sak Tema Sakstype 
27/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden V-sak

Leder ønsket velkommen til to nye deltakere i fagutvalget: 
• Per Martin Norheim-Martinsen ved OsloMet som erstatter Morten Irgens.
• Frode Georgsen fra NFR som erstatter Tove Karin Stølen.

Ingen merknad til innkalling eller dagsorden. 
Vedtak: 
Innkallingen og dagsorden godkjennes. 

28/19 Godkjenning av referat V-sak
Referat fra møtet er offentliggjort på unit.no. 
Vedtak: 
Fagutvalget godkjenner referatet fra møte 3, 16.08.2019. 

29/19 Presentasjon av Kunnskapskanalen (UiB) O-sak
Mathilde Holm og Kjell Øvre Helland ved UiB orienterte kort om prosjektet «Ny 
kunnskapskanal»: 

• Audiovisuelt innhold har økt voldsomt i omfang på grunn av teknologisk
utvikling og økt satsing.

• NRK har til nå hatt fast post «Kunnskapskanalen», men legger den ned.
Viktig å opprettholde formidling av kvalitetsikret forskning til samfunnet.
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• Ideen er å løfte et rikt materiale til langt flere brukere enn de som får sett
det i dag. Alle institusjonene har like behov for å finne igjen og ha
muligheten til å distribuere audiovisuelt materiale.

• Dette er en stor og åpenbar mulighet. Hvis vi ikke sammen tar grep, er det
garantert noen andre som gjør det. I dag bruker vi andre kanaler og gir ifra
oss mye. Vi blir ofte sensurert i kanaler, eksempelvis youtube.

Nå: 
• Nasjonal styringsgruppe for prosjektet er i gang.
• Første versjon er godkjent og vi er i gang med planlegging av milepæler.
• God detaljering rundt ny formidlingsplattform.

Vi skal lage:
• Strømmetjeneste, moderne og web-basert som kan kommunisere direkte

mot sluttbruker.
• Må ta høyde for mange ulike visningsformater, fra klokke til stor skjerm.
• Definere ambisjonsnivå for sluttbrukertjeneste.
• Jobbe aktivt med partnerdistribusjon. Allerede i gang med diskusjoner med

NRK.
• Felles metadatastandard.
• Nødvendig å utrede en felles løsning for hvordan man redaksjonelt

behandler innholdet, hva legges hvor osv.
• Vi har ikke kostnadsestimater, men konseptfasen er anslått til 6-10 MNOK i

investeringskostnader. Tidslinje 1-2 år.

Innspill fra fagutvalget: 
• Eksisterer metadatastandard for slike typer data?

Svar: Det finnes ikke, men vi er i kontakt med flere miljøer for å se behov
for mulige funksjoner.

• Dette må bli en formidlingskanal som spiller på lag med samfunnet og er
åpen for sektorene.

• Samarbeid med Nasjonalbiblioteket med tanke på langtidslagring for
medier.

• Koblinger med Unit – læringsressurser.
• «Forskningsverdenens svar på Netflix».
• Redaksjonelt ansvar og kvalitetssikring ligger på den enkelte institusjon.

Må ha selvjustis for å legge ut kvalitet, hvis ikke vil det ikke bli brukt.
• Hører det hjemme her? Fagutvalget skal prioritere prosjekter med knappe

ressurser. Ønsker en bredere diskusjon. Tas opp til diskusjon i et senere
møte.

• Fagutvalget skal ha oversikt over prosjektet, uavhengig om det skal
finansieres fra fellespotten eller ikke.

Vedtak:  
Fagutvalget tar presentasjonen med de innkomne innspill og kommentarer til 
orientering. 

30/19 Referat fra forrige møte i Digitaliseringsstyret O-sak
Digitaliseringsstyrets møte 28.-29.08.2019 
Vedtak: 
Fagutvalg for forskning tar referatet til orientering. 

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/10/28.-29.08.2019_Referat_M%C3%B8te_i_Digitaliseringsstyret_0.pdf
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31/19 Status fra Unit - Roller og ansvar for Fagutvalgene - Status for arbeidet med 
tjenestestyring – Budsjett 2020 

O-sak

Frode Arntsen ved Unit orienterte, se presentasjon. 
• Spørsmål vi ofte får i avdelingen: «Hvorfor er det ikke tydeligere beskrevne

handlinger innenfor forskningsområdet i Digitaliseringsstrategien og
Handlingsplanen?» Svar: Forskningsområdet er mer komplekst enn de
andre områdene. Forskning omfatter så enormt mye. Disiplinene er veldig
forskjellige, men det er likevel mye likt som det gir mening å gjøre felles.

• Leverandørene er med i vårt fagutvalg – ikke i de andre. Bør vurderes
hvordan de skal involveres i fremtiden.

• KD ønsker statusrapport med oversikt over hvor organisasjonene er i
forhold til tiltak i handlingsplanen.

• 5.4.9. Lisensbetingelser som ivaretar nasjonale behov.
Ingen andre fagutvalg i Unit har tatt ansvar, men det må vi finne ut av
internt i Unit.

Rammeverk for tjenestestyring (arbeid med samstyringsmodellens høyreside): 
• Det er viktig at samspillet mellom fagutvalg og de operative

styringsmodellene på høyresiden fungerer godt.
- I Digitaliseringsstrategien er det nedfelt at alle fellestjenester skal ha
brukerinvolvering.

• Bruker har størst innflytelse i konsortiestyrene. Konsortiestyrene har
vedtaksmyndighet og unngår mva.

• Prioriteringsråd er bevilgningsfinansiert, eks. Cristin, Samordna opptak.
• Rammeverk for tjenestestyring skal gjelde alle tjenester, uansett hvem som

leverer.
• Rammeverket legges frem som drøftingssak i Digitaliseringsstyret 20.11.

Planlegger vedtakssak i Digitaliseringsstyret 30.01.2020.

Modellforslag: 
• Vi må se hele forskningsprosessen fra start til slutt.
• Tjenesterådene skal være mest opptatt av eksisterende, pågående

tjenester. Strategiske innspill må løftes til fagutvalget.
• Fagutvalgene skal være opptatt av hva som kommer og hva som skal

utvikles.
• Viktig at fagutvalget på et fornuftig nivå er kjent med hva som foregår på

høyresiden av modellen: Hvilke tjenester, hvor er det evt. utfordringer,
plan videre osv.

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) 
Prosjektet er i gang, øremerket bevilgning fra KD, styringsgruppe skal etableres. 
Henger sammen med andre nærliggende tjenester og funksjoner.  

Budsjettgrunnlag for forskningstjenester 
Fellesfinansiering gjennom fagutvalg/Digitaliseringsstyret 37,5 MNOK i 2020 
- Unit disponerer fondet etter behandling av fagutvalg og vedtak i
Digitaliseringsstyret.

Innspill fra fagutvalget: 
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• Avklaring av begreper er viktig: Kan vi utarbeide en policy for å støtte de 
enkelte steg i en forskningsprosess (og dermed gi større frihet til 
forskeren)? 

• Sett brukeren i sentrum, men hvem er brukeren? Svar: Det er forskerne 
som skal nyte godt av det fagutvalget driver med. Jo nærmere 
administrative tjenester, jo lettere er det å lage fellestjenester. Hvilket 
behov er det som er felles? Jo nærmere den faktiske forskningsutførelsen 
er, jo nærmere vil programvaren være.  

• Vi i fagutvalget må ikke skynde oss, men heller bruke tid på å ta strategiske 
overveide valg. 

• Fagutvalget må stille krav basert på de overordnede strategiene (Open 
science, Digitaliseringsstrategien, m. fl.) 

• Ulikt eierskap – hvordan løse felles type lisenser? 
• Hvordan får til de beste synergiene med de sentrale aktørene? For 

eksempel Helseanalyseplattformen, mikrodata, arbeid i NSD.  
Svar: Tjenesteleverandørene er i utgangspunktet medlemmer av 
fagutvalget.  

• For små institusjoner og institutt er det veldig kaotisk slik det er nå, så det 
er viktig at noen samler, gir føringer, ser samarbeidsmuligheter for å 
forenkle prosesser.  

• Forskere må ha mulighet til å påvirke prosessene 
• Behov for styringsinformasjon 
• Bredere plattform for å få oversikt  
• Lisenser Helsedataprogrammet. Tilbyr analysetjenester som kan være 

problematisk i forhold til økonomisk aktivitet og lovverket rundt dette.  
• Vi må lage fellestjenester, analyse øko-system av andre økosystemer, type 

TSD og bringe andre systemer inn.  
 Vedtak:  

Fagutvalget ønsker nærmere orientering om etableringen av ny modell for 
tjenestestyring i neste møte. 

 

32/19 Status for utvalgte tiltak på Excel-listen O-sak 
 Status for arbeid med Autoritetsregistre legges frem som orienteringssak i neste 

møte. Unit vurderer å involvere noen fra fagutvalg for IMD til å si mer om felles 
pålogging.  

 

 Vedtak: 
Fagutvalget tar statusrapporten til orientering og tar opp saken igjen i neste møte. 

 

33/19 Veikart for forskningstjenester – Første skisse  D-sak 
 Katrine Weisteen Bjerde ved Unit orienterte, se presentasjon. 

 
Fagutvalgets innspill: 

• Fagutvalget ønsker en orientering om status samkjøring av Cristin 2.0 og 
NVA i neste møte. 

• Drift og forvaltning er løpende aktiviteter som ikke behøver å være med i 
et veikart. 

• Helt konkrete utviklingsaktiviteter, som er viktige å få på plass, må inn i 
veikartene. 

• Skill tydelig mellom begrepene lagring og arkivering.  
• Planer for åpne publikasjoner: 
• I en overgangsfase vil vi bruke abonnements-tidsskriftene, men så forsøke 

å få de til å snu. 
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• De klassiske biblioteksystemene passer inn her. 
• Viktig at vi ivaretar norske, internasjonale tidsskrifter (nordiske tidsskrifter 

har et stort nedslagsfelt). 
• Hvilken rolle vil fagutvalgene ha i utforming av veikartene og 

styringsmodellen? 
Svar: Dette er fortsatt under diskusjon internt i Unit, men fagutvalget 
inviteres til å være med å definere styringsmodellen. Ift. veikartene vil 
både fagutvalgene og tjenestestyrene kunne gi innspill til mål og behov.  

• Fagutvalget må bidra til å publisere informasjon utad slik at også andre i 
sektorene får oversikt over hva som skjer fremover (vedtatte datoer, 
endringer i pågående tjenester, hva skjer i institusjonene, nye vedtak og 
hva er gode ideer). 

• Veikartene kommer til å bli fine verktøy for oss i fagutvalget. 
 
Hvordan lage disse veikartene slik at de blir sektorenes plan?  
- Skill tydeligere mellom hva som er vårt og hva det ikke jobbes så mye med. 
- Legg inn hva som foregår i tjenestestyrer som er interessant for fagutvalget. 
- Hva er ideer og hva er faktisk pågående ting? Vise ved hjelp av fargekoder? 
 
Veikartene sendes på e-post til fagutvalgets medlemmer for øvrige innspill.  

 Vedtak:  
Fagdirektør for forskningstjenester tar med innspillene fra medlemmene inn i Units 
diskusjon om det videre arbeidet med veikart. Revidert versjon legges frem i neste 
møte. 

 

34/19 Surveybanken – Prosjekt ved OsloMet O-sak 
 Per Martin Norheim-Martinsen ved OsloMet orienterte: 

OsloMet har startet et prosjekt i samarbeid med NSD der målet blant annet er å 
tilgjengeliggjøre forskningsdata generert fra spørreundersøkelser. Disse skal gjøres 
tilgjengelige via NSDs datatjenester i en samling kalt Surveybanken. OsloMet 
ønsker at prosjektet skal være kjent i miljøet, slik at andre institusjoner kan hekte 
seg på dersom de ønsker. SIFO - Statens institutt for forbruksforskning er 
prosjekteier. OsloMet ønsker å tilby dette som en mulig løsning også for andre 
institusjoner. Kan være basis for en nasjonal løsning, med et spesielt øye til 
surveydata. 
 
Knut Kalgraff Skjåk ved NSD orienterte: 

• NSD har nå startet en ny fase i prosjektet NORDi, der de utvikler en ny og 
bedre versjon av NSDs arkivtjeneste for forskningsdata. Surveybanken blir 
en «add on/utbygging» til NORDi. 

• Verktøyet som brukes for å samle inn data kan være hva som helst. 
Surveybanken er ikke avhengig av ett spesielt verktøy. 

• Ønsker å lage nasjonal praksis for hvordan man koder data for å kunne 
gjøre dem tilgjengelige i etterkant. 

 
Innspill fra fagutvalget: 

• Fra Units side ser vi prosjektet som en del av problemstillingene som 
behandles i sak 35-19, Forvaltning av forskningsdata, der surveydata er en 
av flere typer data. 
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• Innbyggerens perspektiv og rettigheter må også nevnes i en slik 
produktskisse. Savner innbyggerperspektivet/GDPR. Vite hva som er lagret, 
rettighet til å se, rette, slette. 

• Kandidatundersøkelser lagres hos NSD i dag. Alle kan få tilgang hos NSD for 
forskningsformål (anonymiserte, lavere detaljeringsnivå). 

• Tips om å ta en erfaringsutveksling med e-helse og deres «skjemamotor».  
• Dersom det er ønske om å identifisere andre behov, ta kontakt med  

prosjektleder Aleksander Schjøll.  
 Vedtak:  

Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

35/19 Forvaltning av forskningsdata - Forskerportal og samordnede lagringstjenester – 
Forslag til mandat for konseptfasen 

B-sak 

 Katrine Weisteen Bjerde ved Unit orienterte: 
• Prosjektmetodikken i Unit er basert på Difis prosjektveiviser. 
• Vi er nå ved beslutningspunkt 1 (BP1), der det skal besluttes hvorvidt vi skal 

gjennomføre en konseptutredning. 
• Flere institusjoner har laget lokale tjeneste for å støtte forskerne og velger 

å løse dette på ulike måter. Her må vi samkjøre oss og gjør verden enklere 
for forskeren i Norge.  
 

Innspill fra fagutvalget: 
• Forankre tydelig i fagutvalget hva som er problemet og hva vi ønsker å 

oppnå. Tydeliggjør hvem som gjør beslutninger.  
• Prosjektet må også omfatte samarbeid om data, ikke bare lagring. 
• Tydeliggjør arkiveringsfasen. 
• Fargekoder: Forskjell på varme og kalde data, særlig på sensitive data. På 

kalde, sensitive data kan man legge metadata tilgjengelig, men legge selve 
datasettet skjult.. 
HAP kan bidra med kategorisering, det samme kan SSB og NSD 

• Må ha blanding av deltagere med både tjenesteleverandører og brukere: 
- Få inn forskere fra både SSH og STEM 
- Balanse mellom å ha med alle og å ha en liten nok gruppe 
- Også kvantitative retninger innen hum.-sam. 

 
Fagutvalget støtter videre arbeid og beslutter å sende forslag til mandat for 
konseptfasen videre til møte i Digitaliseringsstyret 20. november. 
 
Hvis konseptet får finansiering, sendes dokumentet på en kort høringsrunde ut i 
institusjonene.  

 

 Vedtak:  
Fagutvalget støtter at man starter en konseptfase. Utvalget ber Unit justere det 
fremlagte mandatforslaget i henhold til kommentarene i møtet, samt kontakte de 
viktigste interessentene for å få på plass bemanning for konseptfasen. Forslaget 
legges frem for Units ledermøte med sikte på behandling i Digitaliseringsstyrets 
møte 20. november 2019. 

 

36/19 Oversikt over forskningsprosjekter og protokoll for behandling av 
personopplysninger – Forslag til mandat for konseptfasen   

 

 Katrine Weisteen Bjerde ved Unit orienterte om bakgrunnen for prosjektet: 
• Temaet/temaene har vært løftet som viktige fra en rekke institusjoner i 

perioden etter prioriteringsmøtet i mars. 
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• Det meldes behov fra forskningsadministrativ side for oversikt over 
forskningsprosjekter, fra personvernombudene for oversikt over 
behandling av personopplysninger og fra forskerne for bedre prosesstøtte 
til prosjektledere. En rekke institusjoner har eller er i gang med lokale 
løsninger. 

• Totalt sett ser vi at det her er risiko for mange ukoordinerte løsninger og 
stor grad av dobbeltregistrering, og på den annen side et stort potensial for 
å spare ressurser ved å samarbeide. 

• Uansett hvorvidt man etter en konseptfase ender opp med å anbefale å 
igangsette et felles prosjekt eller ikke, vil prosessen med 
konseptutredningen gi gevinst i seg selv ved å skape et felles 
kunnskapsgrunnlag, en økt bevissthet rundt hva som finnes av tjenester og 
styrke kontakten mellom personer involvert i disse temaene på de ulike 
institusjonene.  

 
Innspill fra fagutvalget: 

• Forskningsprosjekt versus Studentprosjekt? 
• Gjenbruk i en slik protokoll?  
• NORCE eller SINTEF inn i konseptfasen. 
• Arbeidsmåte: Etter leveranse fra konseptfase sendes en høring 

bredere ut. 
• Vil det komme noe nasjonalt og skal vi stanse de lokale prosjektene? 

Svar: Hvis noen må lage/videreutvikle lokale løsninger før dette evt. 
skjer/før vi vet mer, sørg for at det er mulig å koble opp mot 
fellesløsningene i etterkant. 
 

Fagutvalget er positiv til å gjennomføre en konseptfase. 
 Vedtak: 

Fagutvalget støtter at man starter en konseptfase. Utvalget ber Unit justere det 
fremlagte mandatforslaget i henhold til kommentarene i møtet. Forslaget legges 
frem for Units ledermøte med sikte på behandling i Digitaliseringsstyrets møte 20. 
november. 

 

37/19 Innspill fra institusjonene – Foreløpig resultat av kartlegging av tiltak knyttet til 
handlingsplan for forskningstjenester 

 

 Det ble 1. oktober sendt ut brev (se vedlegg a) til alle institusjoner og 
samarbeidspartnere, der vi presenterte de to satsingene fra handlingsplanen 
(Forenklet forskningsadministrasjon og Åpen forskning) og ba om tilbakemelding 
på to punkter: 

• Lokale tjenester og tiltak innenfor de to satsingene med potensial til å 
løftes til å bli fellestjenester 

• Tiltaksom ikke dekkes av de to satsingene, men som er så viktig at de 
likevel bør inn på listen. 

 
Forslag til vedtak:  
Fagutvalget tar saken foreløpig til orientering og ber Unit forberede en diskusjon 
om prioritering innenfor de foreslåtte tiltakene til neste møte. 
 
Saken ble utsatt til neste møte.  

 

 Vedtak:  
Saken utsettes til neste møte. 
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38/19 Møtedatoer i 2020  B-sak 
 Det foreslås å legge fagutvalgets møter ca. 4 uker før Digitaliseringsstyrets møter:  

Møte i Digitaliseringsstyret  Forslag møte i Fagutvalg for forskning 
Torsdag 30. januar 2020  Uke 51 2019, enten 16.12., 18.12. eller 19.12. 
Onsdag 29. april 2020  Uke 14 (30.3.-3.4.) 
Torsdag 3. september 2020  Uke 25/26 (15.-26.6.) 
Torsdag 19. november 2020  Uke 43 (19.-23.10.) 

 

 

 Vedtak: 
Forslag til møtedatoer sendes til medlemmene på e-post for innspill.  

 

39/19 Eventuelt  
 Ingen saker under eventuelt.  

 

Møtet ble avsluttet kl. 14:00 

Vedlegg:  
Presentasjoner vist i møtet 
 
 


