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Referat fra møte i Fagutvalg for forskning 
Møte 2/2020 
Dato 26.5.2020 
Tid Kl. 11.30-14.00 
Sted Videomøte 
Medlemmer 
Til stede Johanne Raade (UiT) Leder Gard Thomassen (UiO) 

Vigdis Kvalheim (NSD) Torbjørn Svendsen (NTNU) 
Gunnar Bøe (Sigma2) Henrik Næss (Direktoratet for e-helse) 
Tanja Storsul (ISF) Benedicte Løseth (UiB) 
Tor Ingebrigtsen (UNN) Ragnar Lie (UHR) 
Reidar Thorstensen (Helse Bergen) Katrine Weisteen Bjerde (Unit) 
Kjersti Melberg (UiS) Gro Anita Fonnes Flaten (HVL) 

Ikke til stede Per Martin Norheim-Martinsen 
(OsloMet) 

Kristin Bjordal (OUS) 

Frode Georgsen (Forskningsrådet) 
Gjester Camilla Brekke (UiT, Sak 16) Roland Mandal (Unit, Sak 16) 

Tale Skjølsvik (OsloMet, Sak 16) 
Unit Jan Erik Garshol 

Merknader: 

Tanja Storsul (ISF) forlot møtet kl. 13. 

Sak Tid Tema Sakstype 
11-20 11.30 GODKJENNING AV DAGSORDEN B 
12-20 11.35 GODKJENNING AV REFERAT B 
13-20 11.40 STATUS FOR PÅGÅENDE PROSJEKTER OG AKTIVITETER O 
14-20 11.45 REFERAT FRA MØTE I DIGITALISERINGSSTYRET OG PLAN FRAM MOT NESTE O 
15-20 11.50 OVERSIKT OVER FORSKNINGSPROSJEKTER OG BEHANDLING AV 

PERSONOPPLYSNINGER – REVIDERT MANDAT OG VIDERE PROSESS 
B 

16-20 12.05 REVISJON AV DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR UH-SEKTOREN D 
12.50 PAUSE 

17-20 13.00 EVALUERING AV ARBEIDET I FAGUTVALGET I OVERGANGEN TIL NY OPPNEVNING D 
18-20 13.40 SAMKJØRING MELLOM CRISTIN OG NASJONALT VITENARKIV O 
19-20 13.50 NESTE MØTE B 
20-20 13.55 EVENTUELT 

Før Fagutvalgets møte ble det avholdt fellesmøte med Tjenesteråd for forskning, der to saker ble 
informert om: 

• Status for arbeidet med de fire prosjektene Fagutvalg for forskning har prioritert i 2020:
o Masterdatakilder for forskning
o Plattform for forskningstjenester
o Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger
o Helhetlig forvaltning av forskningsdata
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• Plan for sammensmelting av Cristin og Nasjonalt vitenarkiv og status for prosjekt Nasjonalt 
vitenarkiv 

De to presentasjonene er vedlagt. 

 

Sak Tema Sakstype 
11/20 Godkjenning av dagsorden  B 
 Det er gjort to endringer i deltagelse. Håvard Hansen fra UiS går ut og erstattes av 

forskningsdirektør Kjersti Melberg. Siri Sæther har gått ut, og det er foreløpig ikke 
oppnevnt ny deltager fra forskningsinstituttene.  
 
Det ble ikke meldt noen saker til eventuelt. 

 

 Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 

 

12/20 Godkjenning av referat  B 
 Referat fra møtet er offentliggjort på unit.no.  
 Vedtak: 

Fagutvalget godkjenner referat fra møte 1/2020. 
 

 

13/20 Status for pågående prosjekter og aktiviteter  B 
 Oversikt over status for pågående prosjekter og aktiviteter var sendt ut. Det var 

ingen spørsmål til den utsendte rapporten. 
 

 Vedtak: 
Fagutvalget tar statusrapporten til orientering. 
 

 

14/20 Referat fra møte i Digitaliseringsstyret og plan fram mot neste  O 
 Referat fra møtet er offentliggjort på unit.no. 

Kun ett punkt var spesielt relevant for Fagutvalg for forskning:  
• Det er levert en rapport fra Gartner Group med anbefaling på fremtidig IT-
arkitektur for Felles Studentsystem. (Anbefalingene er anvendbare også 
for arbeidet med Cristin/NVA og samsvarer godt med den arkitekturen som er 
valgt både for Cristin og for NVA.)   

  
Forventet plan frem til neste møte 3.9.2020.:  

• Dokumenter legges ut 27.8.  
• Utkast til saksdokumenter må være klare 20.8.  

 

 

 Vedtak:  
Fagutvalget tar saken til orientering. 
 

 

15/20 Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger – 
Revidert mandat og videre prosess  

O 

 Prosjektleder Katrine Weisteen Bjerde orienterte kort om status for prosjektet. 
Mandat for konseptfasen foreslås fremmet for Digitaliseringsstyret 3.9. Perioden 
frem til dette foreslår prosjektet å bruke på å sende ut mandatet for forankring i 
aktuelle deltagerinstitusjoner.  
 

 

https://www.unit.no/moter-i-fagutvalg-forskning
https://www.unit.no/moter-i-fagutvalg-forskning
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Fagutvalget støtter dette forslaget.  
 Vedtak:  

Fagutvalget ber Unit sende forslaget til mandat ut til forskingsinstitusjonene for 
forankring og deretter fremme det for godkjenning i Digitaliseringsstyrets møte 
3.9.2020. 
 

 

16/20 Revisjon av digitaliseringsstrategi for UH-sektoren  D 
 Tre representanter for arbeidsgruppen som jobber med forslag til ny 

digitaliseringsstrategi deltok på saken. De tre var 
Camilla Brekke, UiT 
Tale Skjølsvik, OsloMet 
Roland Mandal, Unit 
 
Roland Mandal presenterte det arbeidet som er gjort så langt, spesielt med fokus 
på innspillene på forskningsområdet. Fristen for å levere innspill fra institusjonene 
gikk ut ganske nylig, og presentasjonen ga et overblikk over de viktigste innspillene. 
Mer detaljert behandling av innspillene gjøres i tiden som kommer.   
Camilla Brekke og Tale Skjølsvik ga sine kommentarer. 
 
Roland Mandal ba deltagerne om å svare på hvilke tre temaer som er de viktigste 
for dem. Fagutvalget ba om tid til å ta dette opp i egen organisasjon og komme 
tilbake med innspill. 
 
Fagutvalget ga deretter noen innspill til representantene fra arbeidsgruppen, og 
disse blir tatt med i det videre arbeidet.  
  

 

 Vedtak: 
Unit tar fagutvalgets kommentarer til presentasjonen med i det videre arbeidet. 
Saken tas opp på nytt i neste møte i fagutvalget.  
 

 

17/20 Evaluering av arbeidet i fagutvalget i overgangen til ny oppnevning D 
 Fagutvalgene ble oppnevnt i august 2018 for en periode på 2 år. Prosessen for re-

oppnevning/nyoppnevning er ikke helt klar ennå, men informasjon om denne 
sendes ut så snart den foreligger.   
  
Fagutvalgets leder innledet og inviterte medlemmene til diskusjon med 
utgangspunkt i følgende spørsmål:  
o Hva har fungert og hva har ikke fungert?   
o Hvordan har landskapet rundt oss (Unit, institusjonene i alle tre sektorer, 

Digitaliseringsstyret, mm) lagt opp til at vi kan gjøre en god jobb?    
o Hvordan sikrer man at fagutvalget får de riktige sakene på agendaen?   
o Hvor skal ideene komme fra? Hvordan får vi opp de riktige innspillene?    
o Hvordan skal Unit evt hente inn ideer fra institusjonene?    
o Hvordan få de gode innleggene/innspillene/reaksjonene til de sakene som er 

på agendaen? (Forankring)   
o Hvordan bør deltagerne forberede seg til møtene? (Forankring)   
o Hvordan skal fagutvalget jobbe ift tjenesterådene?   
o Hva kan et nytt fagutvalg gjøre annerledes/bedre?   
o Hva skal til for at du skal ha lyst til å fortsette i fagutvalget?   
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En oppsummering av diskusjonen i møtet er vedlagt som separat dokument.  
 

 Vedtak: 
Fagutvalget ber Unit ta resultatene av diskusjonen med inn i arbeidet med 
oppnevning av nytt fagutvalg. 

 

18/20 Samkjøring mellom Cristin og Nasjonalt vitenarkiv  B 
 Katrine Weisteen Bjerde ved Unit orienterte kort om det pågående arbeidet med 

samkjøring mellom Cristin og Nasjonalt vitenarkiv. Ellers henvises til 
presentasjonen som ble holdt av Frode Arntsen i fellesmøtet med Tjenesterådet 
tidligere på dagen.   
 

 

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

 

19/20 Neste møte D 
 Det sendes ut Doodle for møte i midten av august.  
 Vedtak:  

Neste møte fastlegges ihht Doodle. 
 

 

Vedlegg: Presentasjoner vist i møtet 

 

 

https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2020/08/2020-05-26%20Oppsummering%20av%20evaluering%20og%20diskusjon%20i%20fagutvalget%20for%20forskning.pdf
https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/10/28.-29.08.2019_Referat_M%C3%B8te_i_Digitaliseringsstyret_0.pdf

