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Referat fra møte i Fagutvalg for forskning 
Møte 1/2020 
Dato 02.04.2020 
Tid Kl. 12:00-13:30 
Sted Videomøte 
Medlemmer   
Til stede Johanne Raade (UiT) Leder Per Martin Norheim-Martinsen (OsloMet) 
 Frode Georgsen (Forskningsrådet) Torbjørn Svensen (NTNU) 
 Kristin Bjordal (OUS) Henrik Næss (Direktoratet for e-helse)  
 Gunnar Bøe (Sigma2)  Benedicte Løseth (UiB) 
 Tanja Storsul (ISF) Ragnar Lie (UHR) 
 Tor Ingebrigtsen (UNN) Katrine Weisteen Bjerde (Unit) 
 Reidar Thorstensen (Helse Bergen)  Gro Anita Fonnes Flaten (HVL)  
 Håvard Hansen (UiS)  
   
Ikke til stede Vigdis Kvalheim (NSD) Siri Sæther (NINA) 
Unit Frode Arntsen (deler av møtet) Jan Erik Garshol 
 Kjersti Lerstad (referent)  

 
Merknader: 

Tanja Storsul (ISF) forlot møtet kl. 13 under behandling av sak 7/20. 
 

Sak Tema Sakstype 
2/20 Godkjenning av dagsorden  B 
 Det har vært en utskifting i fagutvalget fra UiB siden forrige møte:  

Robert Bjerknes går ut av fagutvalget og erstattes av direktør for forskning og 
innovasjon, Benedicte Løseth.  
 
Til eventuelt:  
Digitaliseringskonferansen 26.-28. mai 2020 

 

 Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

3/20 Godkjenning av referat  B 
 Referat fra møtet er offentliggjort på unit.no.  
 Vedtak: 

Fagutvalget godkjenner referat fra møte 5/2019 og referat fra sak 01/20 som ble 
behandlet pr e-post. 

 

4/20 Referat fra møte i Digitaliseringsstyret og plan fram mot neste  O 
 Ingen innspill fra fagutvalgets side.  
 Vedtak:  

Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

5/20 Vedtatt modell for tjenestestyring – etablering av tjenesteråd for forskning  D 
 Katrine Weisteen Bjerde, Unit, orienterte om styringsmodellen for tjenestestyring 

som ble vedtatt av Digitaliseringsstyret 30. januar 2020. 
Det skal etableres seks tjenesteråd med hovedansvar for den overordnede 
forvaltningen og videreutviklingen av fellestjenester innenfor tjenesteområdene. 
 

 

https://www.unit.no/moter-i-fagutvalg-forskning
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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Det er sendt ut brev til institusjonene om å nominere medlemmer til 
tjenesterådene, og Unit ønsker at fagutvalget kommer med innspill til hvilken type 
kompetanse som skal inn i rådene. 
 
Innspill fra fagutvalget: 

• Fagutvalgets medlemmer opplever fortsatt at det er uklart hvordan 
arbeidsdelingen og samhandlingen mellom tjenesteråd og fagutvalg skal 
fungere 

• Hvordan koordineres de ulike tjenesterådene på tvers?  
Svar: Delvis ved at sekretariatene for de ulike tjenesterådene koordinerer 
seg 

• Kan samme person sitte i flere tjenesteråd eller i både fagutvalg og 
tjenesteråd? 
Svar Unit: Teknisk sett er det ikke noe i veien for det, men innspill tas med 
videre.  

• Sammensetning av fagutvalg og eventuell justering av utvalget. 
Svar: Prosessen med evaluering av fagutvalgene kommer etter at 
tjenesterådene er satt. 

• Ønskelig med medlemmer med IT-bakgrunn.   
• Avklaring bevaring av konsortier og styringsgrupper.  
• Styringsstrukturen med flere nivåer også under tjenesterådene virker 

byråkratisk, komplisert og kostbar. Fokuser heller på tjenesteråd som kan 
mene noe fornuftig, så er det opp til tjenestene å løse dette. Oppfordrer 
medlemmene til å løfte bekymring rundt dette til medlemmer av 
Digitaliseringsstyret.  

 Vedtak: 
Fagutvalget støtter Units videre arbeid med sammensetning av tjenesteråd. 
Fagutvalget ber om løpende orientering før saken tas opp og vedtas i 
Digitaliseringsstyret. 

 

6/20 Masterdatakilder for forskning – Status etter detaljplanleggingen B 
 Katrine Weisteen Bjerde, Unit, orienterte om bakgrunnen for saken. Se vedlagte 

presentasjon. 
Innspill fra fagutvalget: 

• Vi forventer at det brukes løse koblinger og REST-APIer slik at hvem som 
helst kan bruke dette (institusjoner og eksterne).  
Svar Unit: Legger opp til åpen deling av data via APIer. 

• Forslaget om å bruke nyere teknologi virker klokt, også om det medfører 
noe strekk i tidsplan. 
Svar: Vi vil forsøke å få det til innenfor gjeldende tidsplan, men det er 
usikkert om det er mulig.  

 

 Vedtak: 
Fagutvalget støtter forslaget om endret teknologisk løsning for personregisteret og 
utvidelse av prosjektet med inntil 500.000. 

 

7/20 Plattform for datadeling og forskning  B 
 Katrine Weisteen Bjerde ved Unit orienterte om prosjektet. Se presentasjon.  

 
Innspill fra fagutvalget: 

• Planlegger også de andre fagutvalgene å bruke midler på dette? Vi må dele 
på utgiftene.  
Svar Unit: Utdanning har startet opp en utredning om hvordan dette skal 

 

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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finansieres. Unit har en god oversikt over alle aktuelle prosjekter igjennom 
felles porteføljestyring. 

• Savner UH-sektorens interne systemer i oversikten. 
• Synliggjør sårbarhet i modellen.  
• Vi må være enda mer konkret på hvilke APIer som er prioritert. 
• Tydeliggjøre at det her er snakk om gjenbruk av administrative data, ikke 

forskningsdata. 
• Koordineres dette med Identity Access Management-prosjektet (IAM)? 

Svar Unit: Ja, Andreas Solberg fra IAM er kontaktperson til vårt prosjekt. 
• Det er mye fokus på administrative data. Hvor blir pengene av for 

forskerens del? Savner støtte rundt selve forskningstjenestene. 
• Ønskelig med tett samarbeid med BOTT-prosjektene, UH IntArk. 
• Ønsker tilsendt oversikt i etterkant av møtet som viser konsekvenser ved 

valg (hva vi får ved å gjøre dette, hva settes på vent, hva går til andre 
prosjekter). 

• Det bør ikke være nødvendig å lage en stor utredning rundt behovet for 
APIer. Vi vet i stor grad hva vi trenger. 
Svar: Ikke snakk om stor utredning, kun relativt kort konseptfase, men det 
er slik metodikken er bygget opp.  

 Vedtak: 
Fagutvalget støtter at det startes arbeid med forslag til mandat for konseptfase for 
resten av “grunnmuren”. 

 

8/20 Ny digitaliseringsstrategi D 
 Der er feil tittel i komplett saksagenda (PDF på nett). 

Frode Arntsen, Unit, orienterte om arbeidet med ny digitaliseringsstrategi.  
I januar 2021 skal ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren 
lanseres. Unit har fått i oppdrag av KD å lede arbeidet med ny strategi. 
Institusjonene er bedt om å gi innspill til strategiarbeidet, og fristen er nylig utsatt 
til 11. mai. Vi ønsker å ha med erfaringene som er gjort med hurtigdigitaliseringen i 
sektoren, på grunn av koronakrisen. Unit kommer tilbake til fagutvalget og resten 
av sektorene, etter påske, med nærmere informasjon. 

 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering og avventer ny frist for innspill. 

 

9/20 Status for pågående prosjekter og aktiviteter  O 
 Katrine Weisteen Bjerde og Frode Arntsen, Unit, orienterte.  

• Finansiering fra KD til Nasjonalt Vitenarkiv rekker frem til en 
minimumsversjon, til primo juni måned. Vi håper på at det kommer flere 
midler i revidert nasjonalbudsjett. 

• Aktuelle institusjoner i pilot (tydelig produksjon der data blir videreført inn 
i framtidige versjoner) er Statped, Nasjonalt kompetansetjeneste for 
aldring og helse, Fjellhaug Internasjonale skole. Kandidater er Norsk 
Regnesentral, Norsk senter for økologisk landbruk.    

 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering 

 

56/19 Eventuelt  
 Digitaliseringskonferansen 26.-28. mai gjennomføres digitalt.  

https://www.unit.no/digitaliseringskonferansen-hoyere-utdanning-og-forskning-
2020 
Møtedagen 26. mai gjennomføres som planlagt (men digitalt), med felles 
plenumssesjon med Digitaliseringsstyret fra morgenen av. 

 

https://www.unit.no/digitaliseringskonferansen-hoyere-utdanning-og-forskning-2020
https://www.unit.no/digitaliseringskonferansen-hoyere-utdanning-og-forskning-2020
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Innspill fra fagutvalget:  
- Tidspunkt: Det er lurt å ha slike konferanser senere på dagen. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 13:30 

Vedlegg: Presentasjoner vist i møtet 


