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Blindern, 24.11.15 
  
 

Referat  

 

 
Møte i Styringsgruppe for Digital strategi og CRIStin 2.0 torsdag 29.10.2015 
 
Deltagere: Leder   Katrine Weisteen Bjerde 

     Frode Vartdal 

     Grethe Christine Lingjærde 

  

  Fra CRIStin 2.0  Lars Wenaas 

     Marit Henningsen (referent) 

 

Forfall   Ernst Kristiansen 
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Dagsorden 

 

Forklaring:   
B = Beslutningssak 
D = Diskusjonssak 
O = Orienteringssak 
 

Sak 1 - 2015  B Godkjenning av dagsorden 
Sak 2 - 2015  B Godkjenning av referat fra møtet 24.09.2014 
Sak 3 - 2015    O Utvidelse av styringsgruppen 
Sak 4 - 2015  O Status etter lansering av nye NORA 
Sak 5 - 2015  O Status for integrasjon med REK 
Sak 6 - 2015    O Status for videre arbeid med CRIStin 2.0 
Sak 7 - 2015   D Videre plan – Organisering og leveranser 
Sak 8 - 2015   Eventuelt 
 

Sak 1 – 2015 Godkjenning av dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble ikke meldt inn noen saker under Eventuelt. 
 

Sak 2 – 2015 Godkjenning av referat 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 

Sak 3 – 2015 Utvidelse av styringsgruppen 
I diskusjonen ble det framhevet at styringsgruppen bør bestå av  personer med beslutningsmyndighet. 
Personer med faglig innsikt på viktige områder involveres heller i referansegrupper og arbeidsgrupper. Forslag 
til sammensetning: Tre fra UH-sektor (to fra faglig side og en fra administrativ side), to fra helsesektor, en fra 
instituttsektor og en fra Forskningsrådet i tillegg til direktør for FSAT og daglig leder i CRIStin. 
 
Som referansegrupper ønsker styringsgruppen å benytte eksisterende fora, der dette er hensiktsmessig. Dette vil ikke 
være tilstrekkelig, men vil redusere antall møter for mange av de vi ønsker dialog med og øke sannsynligheten for at 
de kan stille. 
CRIStin kontakter UHR, RHFene og FFA for å få forslag til deltagere i styringsgruppen. 
 
Vedtak: CRIStin lager forslag til mandat og sammensetning av styringsgruppen på basis av det som ble 
diskutert i møtet. Saken behandles i styremøte i CRIStin i desember 2015. 
 

Sak 4 – 2015 Status etter lansering av nye NORA 
Vedlagt presentasjonen. (pdf). 
 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.  
 

Sak 5 – 2015 Status for integrasjon med REK 
Vedlagt presentasjonen. (pdf). 
 
I møtet ble det påpekt at det må være mulig å plassere prosjektene i institusjonshierarkiet på riktig nivå. Dette er fullt 
mulig, men det forutsetter at institusjonene flytter prosjektene til riktig nivå i sitt organisasjonshierarki etter at de har 
kommet inn i CRIStin, da data fra SPREK leveres bare på institusjonsnivå. 
 
Ang. multisenterstudier: Forutsatt at alle deltakende institusjoner registreres i REK-søknaden vil institusjonene fra 
CRIStin kunne få oversikt både over prosjekter de har ansvar for og prosjekter de deltar i. 
Det skal utarbeides rapporter som viser hvor institusjonen har koordinerende ansvar, forskningsansvar eller er 
deltaker. 

Presentasjon%20NORA%20SG%2029.10.2015.pdf
Presentasjon%20Integrasjon%20SPREK-CRIStin.pdf
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Ny leveringsplan: På grunn av sykdom re-planlegges levering til februar, med januar som testmåned. Det er innen 
februar-fristen til REK. I en overgangsfase skal det være mulig ferdigstille og sende inn påbegynte søknader i 
gammelt format. 
 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

Sak 6 – 2015 Status for videre arbeid med CRIStin 2.0 
Prosjektet har laget fullstendig oversikt over arbeidsprosesser som må utvikles for å erstatte dagens CRIStin, 
og har kommet langt i arbeidet med å beskrive disse arbeidsprosessene i detalj. Se sak 7 for videre behandling 
av dette materialet. 
 
Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.  
 

Sak 7 – 2015 Videre plan – Organisering og leveranser 
I møtet diskuterte styringsgruppen at brukerinvolveringen skal gjøres på en slik måte at vi primært får innspill på det 
vi skal lage først, samtidig som vi tar vare på innspill som gjelder funksjonalitet som skal utvikles senere. 
 
Fase 1: første versjon i nytt design – er prioritert i styringsgruppen tidligere 
Fase 2: alt som kommer senere 
 
Behov for hard nedskalering av funksjonalitet i fase 1 og 2 for å sikre raskest mulig avvikling av dagens system. 
 
Vedtak: Styringsgruppen ber prosjektet jobbe videre i henhold til framlagt plan og det som ble diskutert i møtet.  
 

Sak 8 – 2015 Eventuelt 
Ingen saker. 


