
Fagutvalg for forskning – egenevaluering 

Fagutvalget hadde på sitt møte den 26.5.2020 en diskusjon som munner ut i dette korte notatet. 
Fagutvalgets leder ønsket at fagutvalget gjorde en egenevaluering som Units ledelse kan ta med seg 
inn i prosessen med nyoppnevning av representanter og eventuell justering av mandat. 

Fagutvalget har representanter for tre sektorer, UH-sektoren, helsesektoren og fra instituttene. 
Dette oppleves nyttig og nødvendig da forskningssamarbeid ofte foregår på tvers av disse sektorene. 
Det er likevel vært å merke seg at det bare er UH-sektoren som har lagt penger i utviklingspotten 
som styres av Digitaliseringsstyret og at de andre institusjonene vil bli brukere etter de prinsippene 
som gjelder i finansieringsmodellen. 

I tillegg til representanter fra sektorene er også flere «leverandører» av system og tjenester 
representert. Dette ble diskutert og det ble drøftet om fagutvalget var det rette stedet for disse 
representantene eller om de lettere vil finne sin plass i f.eks tjenesterådene. Dette ble også trukket 
frem av tjenesteleverandørene selv. 

Videre har fagutvalg for forskning representanter fra andre organisasjoner/organer og skiller seg på 
denne måten ut fra de andre fagutvalgene. Digitaliseringsstyret/administrasjonen i Unit bør også 
vurdere om andre utvalg skal ha slik representasjon, eller om ingen skal ha det, slik at fagutvalgene 
så langt det er hensiktsmessig blir like størrelser når de gir råd til Digitaliseringsstyret. 

Fagutvalget har opplevd at det gjennom disse to årene har vært vanskelig å holde oversikt over saker 
og saksgang i organisasjonen og de ulike nivåene, og ser frem til et tjenesteråd som kan løfte saker til 
fagutvalget. Samtidig innser vi at disse to første årene har vært en oppstartsfase av noe nytt. Det har 
likevel vært noe frustrasjon over at saker sendes frem og tilbake mellom administrasjon og fagutvalg. 
De fleste av medlemmene i fagutvalget syns at strukturene er komplekse og for fagutvalg forskning 
har vi i tillegg tre sektorer med ulike styringslinjer å forholde oss til. Bekymringer angående lang 
saksbehandling og tunge strukturer ble trukket frem. De aller fleste medlemmene har utfordringer 
med å få forankret arbeidet i utvalget i egen institusjon. Det har blitt fremmet forslag om at 
konseptutredninger som gjøres bør sendes på formell høring i sektorene før de sendes videre til 
Digitaliseringsstyret og at dette kan bidra til bedre forankring i institusjonene. 

Mandatet for fagutvalgene bør også evalueres og ses i sammenheng med mandatene til tjenesteråd 
og Digitaliseringsstyret. Medlemmene ønsket også å få mandatet til gjennomsyn i fagutvalget slik at 
mandatet var godt forankret. Det bør bland annet presiseres hvordan leder av fagutvalget skal 
velges/pekes ut i tillegg til en presisering av hva rådet skal behandle og hvordan. 

Avslutningsvis kan det se ut til at kompleksiteten i dette fagutvalget krever et tydeligere mandat og 
tydeligere linjer og forståelse for oppdraget. 

Det er viktig å understreke at samarbeidet med Unit har vært godt, og at fagutvalget ser at 
oppstartsfasen med noe utydelige linjer kanskje er naturlig når man skal starte så store nye 
strukturer. 

 

 

 

 

 


