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1 Styrets beretning 
 

CRIStin er fortsatt en ung organisasjon, men det er styrets oppfatning at man har oppnådd 

svært mye i løpet av de 4 årene organisasjonen har eksistert. Både organisasjonen som helhet 

og enkeltansatte har høy legitimitet både nasjonalt og internasjonalt. CRIStin blir invitert inn 

som partnere i sentrale EU-prosjekter og er representert i flere toneangivende fora innen sine 

ansvarsområder. Den samlede organiseringen av oppgavene forskningsinformasjonssystem, 

lisensavtaler for tilgang til forskningslitteratur og arbeid med Open Access har gitt tydelige 

synergieffekter og blir fremholdt som et eksempel til etterfølgelse.  

CRIStin-systemet og NVI-rapporteringen 
2014 var det tredje året der UH-sektoren, helsesektoren og instituttsektoren rapporterte 

vitenskapelige publikasjoner i et felles system. Ordningen har nå blitt godt innarbeidet både i 

institusjonene og i CRIStin, og prosessen er nå over i en fase der fokus er på kontinuerlig 

forbedring heller enn etablering. 

 

Det viktigste tiltaket knyttet til CRIStin-systemet nå er utviklingen av en ny versjon av 

systemet i helt ny og mer brukervennlig drakt. Det nye systemet skal gjøre administrative 

arbeidsoppgaver enklere for forskerne og for institusjonene, samtidig som det på en helt 

annen måte skal synliggjøre norsk forskning. Informasjon i CRIStin-systemet skal gi grunnlag 

for gode beslutninger på alle nivåer i forskningssystemet. 

 

I 2014 ble første del av et nytt system levert med en ny versjon av CRIStins prosjektkatalog. 

En prototyp på flere deler av det nye systemet er også presentert og har fått svært gode 

tilbakemeldinger. Flere lanseringer kommer utover i 2015, men styret er bekymret for 

tempoet i videreutviklingen. Det er et komplekst system, og de tilgjengelige ressursene er ikke 

tilstrekkelige. Det er avgjørende at funksjonalitet som gjør at også forskerne får et positivt 

forhold til systemet kommer på plass så raskt som overhode mulig. Det vil være behov for økt 

volum på utviklingsarbeidet i flere år fremover, og arbeidet bør finansieres på en måte som gir 

best mulig ressursutnyttelse. Ettårige prosjektbevilgninger gir liten forutsigbarhet og dyre 

løsninger med høy bruk av eksterne konsulenter.  

Konsortieavtalene og Open Access 
CRIStin har ansvar for å forhandle en rekke lisensavtaler for å sikre forskerne tilgang til 

elektroniske tidsskrifter, databaser og e-bøker. Samtidig hva organisasjonen ansvar som 

pådrivere for å raskest mulig bevege norsk forskning i retning av Open Access som 

publiseringsmodell istedenfor dagens abonnementsbaserte system. Styret opplever stor 

gevinst i å ha disse to oppgavene samlet. Gjennom 2014 har vi sett at dialogen mellom de to 

teamene gjør at lisensforhandlingene stadig tar opp i seg flere elementer av Open Access, og 

arbeidet med Open Access påvirkes i stor grad av dialogen med institusjonene om problemene 

man opplever med dagens modell. Den nyetablerte strategigruppen for bibliotekkonsortiene, 

der CRIStin har dialog med ledernivået i bibliotekene/institusjonene, er et viktig tilskudd til 

denne dialogen. 

 

Styret er svært bekymret over den stadig stigende prisen på e-ressurser og vil prioritere den 

internasjonale satsingen som gjøres i CRIStin på dette området. Det å bevege hele 

publiseringsbransjen over til Open Access som forretningsmodell er kun mulig gjennom 

internasjonalt samarbeid.  
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2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

2.1 Samfunnsoppdrag 
CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets arbeid med 
oppfølging av «Klima for forskning» (St.meld. 30, 2008-2009). De tverrgående strategiske 
målene for forskningen er videreført i «Lange linjer» (St.meld. 18, 2012-2013). CRIStin skal 
bidra til å nå disse målene gjennom å «gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge 
til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng».  
 

CRIStin er tildelt nasjonalt ansvar på tre hovedområder:  

 Samle og gjøre informasjon om norsk forskning tilgjengelig gjennom 
forskningsinformasjonssystemet CRIStin, inkludert Norsk Vitenskapsindeks (NVI). 
CRIStin-systemet skal også forenkle forskningsadministrative prosesser ved å legge til 
rette for gjenbruk av informasjon. 

 Forvalte og videreutvikle best mulige avtaler for tilgang til lisensbelagte elektroniske 
tidsskrifter og databaser, på vegne av, og i samarbeid med, konsortier av 
forskningsinstitusjoner i Norge. 

 Drive frem og koordinere arbeidet med åpen tilgang til forskningsresultater og 
forskningsdata, såkalt Open Access, inkludert videreutvikling av portalen NORA 
(Norwegian Open Research Archive).   

2.2 Eierskap og organisering 
CRIStin eies av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. 
Organisasjonen ledes faglig og økonomisk av et styre bestående av 8 representanter for 
brukerinstitusjonene og andre samarbeidspartnere. CRIStin er administrativt tilknyttet 
Universitetet i Oslo og får de fleste administrative tjenester herfra.  
Tvisteutvalget for Norsk Vitenskapsindeks er oppnevnt av styret, og har ansvar for å avklare 
saker der det ikke er enighet mellom berørte institusjoner når det gjelder registrering av og 
kreditering for vitenskapelige publikasjoner.  
 

 
 

Figur 1: Organisering av CRIStin  
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2.3 Nøkkeltall for virksomheten 
Hovedtall  

 

Parameter 2012 2013 2014 

Ansatte 12,5 åv 14 åv 15,4 åv 

Total omsetning 25,98 mnok 29,19 mnok 29,48 mnok 

Statlig finansiering 25,98 mnok 29,19 mnok 29,48 mnok 

Total verdi på forhandlede konsortieavtaler 123 mnok 149 mnok 170 mnok* 
 
* ca 13 mill skyldes endring i valutakurser ift 2013 

 

Andre nøkkeltall 

 

Parameter 2012 2013 2014 

Institusjoner som bruker CRIStin-systemet  164 165 

    

Rapporterte vitenskapelige publikasjoner 21 156 20 799 * 

Vitenskapelige publikasjoner via sentral import 12 604 11 014 * 

Antall tvistesaker 8 5 8 

    

Antall konsortieavtaler  30 38 

    

Institusjonelle arkiv med opplasting via CRIStin  36 51 

Fulltekst dokumenter lastet opp via CRIStin  1 661 2 880 

 
*Tall for 2014-publikasjoner blir klare i slutten av april 

 
Mer detaljer om publikasjoner som ble rapportert i 2013 finner du på CRIStins nettsider på 
http://www.cristin.no/cristin/rapportering/resultater-tidligere-ar/ 
 

http://www.cristin.no/cristin/rapportering/resultater-tidligere-ar/
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3 Årets aktiviteter og resultater 

3.1 Resultatrapportering i forhold til virksomhetsmål 
CRIStin har så langt hatt to kjerneoppdrag hvert år.  

 Det ene er å legge til rette for institusjonenes rapportering av vitenskapelige 
publikasjoner (NVI-rapporteringen). Som del av dette arbeidet var CRIStin i 2014 
forventet å innarbeide Helse- og omsorgsdepartementets nye justeringer til 
forskningsindikatorer. 

 Det andre er å forhandle gode avtaler for tilgang til elektroniske vitenskapelige 
tidsskrifter og databaser på vegne av fag- og forskningsbibliotekene.  

 
For 2014 var CRIStin i tillegg gitt følgende oppgaver fra eier: 

 Samle informasjon om norsk forsking i forskningsinformasjonssystemet CRIStin.  

 Forhandle med utgivere av vitenskapelige tidsskrifter og inngå avtaler der det legges 
til rette for at resultater av norsk forskning blir åpent tilgjengelige. Dette kan skje via 
egenarkivering, frikjøp av enkeltartikler eller ved å publisere i tidsskrifter med åpen 
tilgang. Avtalene må også sikre lavest mulig pris per artikkel. 

 I samarbeid med andre aktører, å utvikle forslag til indikatorer for å følge utviklingen 
innenfor åpen tilgang i Norge. 

 Som nasjonalt referansepunkt for åpen tilgang, å bidra til koordinert innsats for åpen 
tilgang nasjonalt og på tvers av de europeiske landene. 

 
CRIStin fikk også i 2014 en ekstrabevilgning på kr 1,6 mill for å øke tempoet i utviklingen av 
ny versjon av CRIStin-systemet. 

3.1.1 Rapportering av vitenskapelige publikasjoner  

Rapportering av vitenskapelige publikasjoner fra 2013 (gjennomført april 2014) gikk bra, og 
institusjonene er fått mer erfaring med rutinene. Innarbeiding av endringer i helsesektorens 
indikatorer gjorde at målingen for de tre sektorene ble enda likere. Dette gjør det enklere for 
institusjonene å forklare forskerne hva som skal rapporteres og hvordan.  
 
Resultatene for 2013 viser en svak nedgang i antall vitenskapelig publikasjoner 
sammenliknet med 2012. En antatt bidragende årsak er at institusjonene i 2012 for alvor 
kom i gang med å registrere online-versjon av artikler. Dette kunne forventes å gi en 
unormalt stor oppgang i 2012 etterfulgt av utflating eller nedgang året etter. Dersom dette 
stemmer, er det naturlig å anta at nedgangen ikke fortsetter for 2014-publikasjoner. Vi vil 
følge opp dette i analyser etter rapporteringen av 2014-publikasjoner. 
 
For rapportering av 2013-publikasjoner ble det gitt en sterk anbefaling om å behandle før 21. 
februar alle publikasjoner der mer enn en institusjon deltar. Dette førte til tidligere 
avdekking av potensielle tvister og bedre dokumentasjon av det som endte som faktiske 
tvister. Av en total på ca 20.800 publikasjoner ble det meldt inn 5 saker til tvisteutvalget. 
 
Fra mai hvert år starter forberedelsen til neste års rapportering. Samarbeidet med 
departementene, UHR, NSD, Forskningsrådet og NIFU har som vanlig vært godt. 
Rapporteringsinstruksen for 2014-publikasjoner ble vedtatt i UHRs publiseringsutvalg (og 
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godkjent av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet) i september i 
henhold til plan, slik at institusjonene har fått tid på seg til å tilpasse rutinene til endringene. 
Oppstartseminar med institusjonene ble avholdt i oktober med ca 130 deltagere.  
 
NSD og CRIStin samarbeidet høsten 2014 for å sikre raskere overføring av data fra 
kanalregisteret hos NSD til CRIStin. Dette arbeidet videreføres i 2015 med ytterligere 
forbedring av både rutiner og tekniske løsninger. 
 

Fra 2014 gikk CRIStin over til Elsevier og databasen Scopus som leverandør av bibliografiske 
data for sentral import. Forventningen var mindre forsinkelse mellom publiseringstidspunkt 
og tidspunkt for levering av data til CRIStin og i tillegg at vi skulle få data om flere 
publikasjoner, slik at vi kunne spare forskerne for mer registreringsarbeid. Det første har 
slått til, mens det siste ikke har gjort det. Selv om Scopus indekserer betydelig flere 
tidsskrifter der norske forskere publiserer enn hva Web of Science gjør, har vi fått levert data 
om klart færre publikasjoner. I løpet av 2015 skal avtalen med Scopus evalueres, og både 
omfang og kvalitet på leveransene vil bli analysert i etterkant av årets NVI-rapportering. 

3.1.2  Forhandling av avtaler for tilgang til elektroniske tidsskrifter og databaser 

CRIStin forvaltet ved inngangen til 2014 30 avtaler. 16 er flerårige avtaler, som reforhandles 
hvert 3.-5. år. De resterende 14 er avtaler som fornyes eller reforhandles hvert år.  
 
I løpet av 2014 ble det inngått ytterligere 8 løpende/årlige avtaler, 5 på bakgrunn av ønsker 
fra institusjonene og 3 som resultat av konkurs hos tidsskriftagenten Swets, der CRIStin ble 
bedt om å overta en del avtaler som Swets hadde forvaltet.  
 
Samtlige avtaler er reforhandlet eller fornyet for 2015. De viktigste resultatene vi har 
oppnådd i forhandlingene i 2014 er: 

 God pris på Nature-avtalen, som var den eneste store reforhandlingen i 2014. 

 Tillatelse til elektronisk fjernlån i de fleste avtaler med de store utgivere utenom 
Elsevier, Wiley og Nature. Det regnes med å bli tillatt også i Nature-avtalen fra 2015. 

 Startet forhandlinger med flere forlag om mulighet for Tekst & Data Mining med 
minst mulig restriksjoner. Dette arbeidet videreføres i 2015.   

 
I august ble konsortieteamet utvidet fra 3 til 5 medarbeidere, foreløpig som midlertidige 
ansettelser. En person er ansatt ut 2015 og en er ansatt på 3-årig engasjement. Dette har 
gjort at vi har kunnet yte bedre service til institusjonene, at vi har fått på plass et juridisk 
bedre grunnlag gjennom å etablere fullmaktsavtaler med alle deltagerinstitusjoner, at vi har 
klart å håndtere de ekstra avtalene som kom med Swets-konkursen og at det er startet 
kartlegging av modeller for håndtering av artikkelbetaling knyttet til åpen publisering. Begge 
stillingene er foreløpig finansiert av bibliotekene.  
 

Høsten 2014 ble det etablert en strategigruppe som skal være rådgivende til CRIStin i 
strategiske spørsmål knyttet til konsortieavtalene. Gruppen består av 10 ledere fra 
deltagerinstitusjoner i de tre sektorene pluss observatører fra andre relevante institusjoner. 



7 

 

3.1.3 Videreutvikling av CRIStin-systemet 

Oppgaven med å samle informasjon om norsk forskning arbeides med gjennom 
videreutviklingen av CRIStin-systemet. Tilleggsbevilgningen fra KD har vært brukt til å styrke 
prosjektet med både kapasitet og spisskompetanse fra eksterne konsulenter.  
 
I løpet av 2014 ble det lagt grunnlag for en helt ny versjon av systemet med planer for nytt 
design og fokus på gode arbeidsprosesser for brukerne. Det ble også lagt grunnlag for en ny 
og bedre søketjeneste knyttet til systemet og det ble anskaffet og testet et nytt verktøy 
(Tableau) for å presentere rapporter og statistikk basert på data i CRIStin-systemet. En 
prototyp basert på alt dette ble utviklet i løpet av høsten, og selve implementeringen er 
startet. Lansering av første del basert på det nye designet kommer i 2015.  

3.1.4 Integrasjon med andre systemer  

Ønskene om å integrere CRIStin-systemet med andre organisasjoners IT-systemer øker 
stadig. I løpet av 2014 ble det utarbeidet forslag til integrasjon mellom CRIStin og SPREK 
(saksportal for regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk). 
Implementasjonen vil skje i 2015, og arbeidet finansieres av Helse Sør-Øst på vegne av de 
regionale helseforetakene. Det er også gjort avtale med Folkehelseinstituttet om integrasjon 
mellom CRIStin og Biobankregisteret. 

3.1.5 Legge til rette for at resultater av norsk forskning blir åpent tilgjengelige 

Tilgjengeliggjøring av resultater av norsk forskning kan skje via egenarkivering, frikjøp av 
enkeltartikler eller ved å publisere med åpen tilgang. For å legge til rette for at resultatene 
blir tilgjengelige, er det nødvendig med tiltak på flere fronter.  
CRIStin har i 2014 arbeidet både med å gjøre det enklere for forskerne å velge å publisere 
åpent og å gjøre forskningen sin tilgjengelig selv om de velger tradisjonelle 
abonnementsbaserte tidsskrifter.  

 Gjennom samarbeid med NSD og DOAJ (Directory of Open Access Journals) har det 
kommet på plass merking av de tidsskrifter i kanalregisteret som er åpne.  

 Gjennom forbedret integrasjon mellom CRIStin og institusjonenes vitenarkiver har 
man fått en tryggere og mer strømlinjeformet rutine for datafangst inn til arkivene. 

 Gjennom relansering av nettstedet openaccess.no har vi etablert en 
informasjonskanal for ulike temaer knyttet til åpen tilgang 

 NORA-tjenesten (Norwegian Open Research Archive) gir en samlet oversikt over åpne 
publikasjoner i deltagerinstitusjonenes vitenarkiver. Tjenesten er fullstendig revidert 
og implementert i ny drakt og knyttes nå tett opptil openaccess.no. Lansering av den 
nye portalen vil skje tidlig i 2015. 

 Forskningsrådet stiller fra 2017 krav om at norske vitenskapelige tidsskrifter innen 
humaniora og samfunnsvitenskap som mottar driftsstøtte fra dem skal har lagt om 
sin forretningsmodell til åpen publisering. Forskningsrådet samarbeider med UHR og 
CRIStin i arbeidet, som har fått betegnelsen NÅHST (Norske Åpne Humaniora- og 
Samfunnsfaglige Tidsskrift).  

 Gjennom prosjektengasjementet i konsortieteamet har vi fått startet opp arbeidet 
med å identifisere modeller for betaling for åpen tilgang som egner seg for norske 
institusjoner. 

 CRIStin er norsk kontakt og medlem av Executive Committee i det CERN-initierte 
konsortiet SCOAP3, som har som formål å konvertere tidsskrifter innen fagfeltet 
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partikkelfysikk til rene Open Access-tidsskrifter. I løpet av 2014 har ca 100 norske 
publikasjoner blitt gjort åpent tilgjengelig. 

3.1.6 Utvikle forslag til indikatorer for å følge utviklingen innenfor åpen tilgang i Norge 

CRIStin startet i 2013 arbeid for å etablere indikatorer for utviklingen innen åpen tilgang. Det 
ble raskt klart at det er uhensiktsmessig å gjøre dette arbeidet isolert i Norge. I 2014 ble vi 
invitert inn som partnere i EU-prosjektet OpenAIRE2020 med oppstart i januar 2015. Et av 
hovedmålene i dette prosjektet er å utvikle et felles europeisk sett av indikatorer. Høsten 
2014 gjennomførte konsulentselskapet Science Metrix på vegne av EU-kommisjonen en 
kartlegging av status for åpen tilgang i Europa. Rapporten fra dette arbeidet inneholder en 
rekke forslag til indikatorer og vil danne en god basis for arbeidet i OpenAIRE2020. 

3.1.1 Bidra til koordinert innsats for åpen tilgang nasjonalt og på tvers av de europeiske 
landene 

Nasjonalt har arbeidet med nettstedet openaccess.no samt bidrag til en rekke 
arrangementer om åpen tilgang vært CRIStins viktigste bidrag til koordinert innsats.   
Internasjonalt har CRIStin deltatt som partner og nordisk koordinator i EU-prosjektet 
PASTEUR4OA. Hovedmålet for prosjektet er en harmonisering av politikk knyttet til Open 
Access. Hovedresultatene så langt er en kartlegging og analyse av retningslinjer for åpen 
tilgang i de europeiske landene og påfølgende anbefalinger for hvordan slike retningslinjer 
bør utformes for å være effektive. Oppdraget som nordisk koordinator i PASTEUR4OA er 
forankret i det nordiske nettverket for Open Access, Nordic Open Access Forum (NOAF). 
 
Vi har også deltatt som National Point of Reference i EU-kommisjonens møter for 
erfaringsutveksling med og mellom medlemslandene. 

3.2 Andre resultater 

3.2.1 Institusjons- og persondata i CRIStin 

Det skjer mange og store endringer i organisasjonsstrukturer i deltagerinstitusjonene i 
CRIStin. Både interne omorganiseringer og fusjoner må gjenspeiles i CRIStin-systemet, og 
fusjoner fører i tillegg til reforhandling av konsortieavtalene. I 2014 har vi brukt ca ¾ årsverk 
på slike endringer. Totalt er det håndtert 6 fusjoner og 37 andre organisasjonsendringer.  
 
For å forenkle arbeidet med innlegging av persondata i CRIStin, tilbyr vi en tjeneste der 
institusjonene kan sende over data elektronisk istedenfor å registrere inn endringer manuelt. To nye 
institusjoner kom til i løpet av 2014, og totalt benytter nå 11 av de største institusjonene tjenesten. 

3.2.2 Brukerstøtte og opplæring 

I løpet av 2014 har vi innført systemet Request Tracker for innmelding og oppfølging av 
brukerstøttehenvendelser, og det er utviklet et helt nytt opplegg for opplæring av CRIStin-
kontaktene i institusjonene. Resultatene av dette arbeidet vil vi først se i 2015.   

3.2.3 Ny prosjektkatalog 

Ny versjon av prosjektkatalogen i CRIStin ble lansert sommeren 2014. Denne ga også 
institusjonene bedre funksjonalitet for å rette opp i mangelfulle data om de prosjektene som 
var registrert. I løpet av året har institusjonene gjort en formidabel innsats, og ca 12.500 
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prosjekter er blitt komplettert med manglende informasjon. Det er nå nesten 15.000 
prosjekter registrert i CRIStin-systemet. 

3.2.4 Utlevering av data  

Pågangen for å få utlevert uttrekk av data fra CRIStin-systemet til forsknings- og 
analyseprosjekter er jevn. Det ble i 2014 etablert rutiner og avtaleverk for utlevering av data, 
og tjenesten er nå i normal drift. I løpet av året hadde vi 150-200 forespørsler. 4 av disse var 
knyttet til forsknings- og evalueringsprosjekter, resten var henvendelser fra 
brukerinstitusjoner og samarbeidspartnere.  

3.2.5 Open Access 

Et sentralt hjelpemiddel for vitenarkivene er en håndbok for registrering av metadata om 
publikasjonene. Denne håndboken er blitt revidert av en arbeidsgruppe bestående av 
deltager fra bibliotekene. I tillegg til god registreringspraksis legger håndboka nå mer vekt på 
overføringen av fulltekstpublikasjoner fra CRIStin til vitenarkivene. Dette avføder behov for 
en rekke tekniske tiltak som vurderes gjennomført i 2015. CRIStin arrangerte en nasjonal 
Open Access-dag i forbindelse med Muninkonferansen ved UiT. Her var metadatahåndboken 
det sentrale tema. 
 
I samarbeid med UiO har CRIStin holdt kurs for institutt-sektoren i Oslo-regionen om 
rettighetsklarering i vitenarkiv. Dette var det siste i en rekke av 4 regionale seminarer.  

3.2.6  Deltagelse i På tvers-prosjekt 

CRIStin fortsatte i 2014 samarbeidet med UH Nett Vest-prosjektet «På Tvers», der målet er å 
finne modeller som gir forskere ved små institusjoner tilgang til forskning til en aksetabel 
pris. Fire institusjoner gis i en pilotperiode tilgang til et utvalg elektroniske tidsskrifter fra fire 
forlag. Pilotperioden strekker seg ut i 2015 og vil bli evaluert da. 

3.2.7 Forenkling av administrative prosesser  

Det er i løpet av året gjort store forbedringer og forenklinger i prosessene for forvaltning av 
konsortieavtalene. Faktureringsrutinene er forenklet, og det er opprettet påloggede 
nettsider for deltagerinstitusjonene, som gjør det lettere å ha oversikt over de avtalene de er 
med i, samt priser og fornyelser. Sentralt i vårt daglige administrative arbeid er en Access-
database for lagring av all informasjon om institusjoner, avtaler, priser og leverandører. 
Databasen danner grunnlag for bestillinger, fakturering og innhold på nettsidene. 

4 Styring og kontroll i virksomheten 
Driftsrapport, regnskap og status for alle tiltak i CRIStins årsplan behandles av styret på hvert 
styremøte sammen med tiltak for å korrigere eventuelle avvik.  
 
Videreutviklingen av CRIStin-systemet følges i tillegg av en styringsgruppe ledet av daglig 
leder i CRIStin og som ellers består av representanter fra brukerinstitusjonene, 
administrerende direktør for utviklermiljøet og ansvarlig partner fra konsulentselskapet 
Netlife Research.  
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5 Vurdering av fremtidsutsikter 
Vi går inn i 2015 med en opplevelse av å ha beveget oss fra å være en organisasjon i oppstart 
til en noe mer normalisert situasjon. Den kanskje viktigste styrken i CRIStin er en stab med 
svært høy motivasjon for å levere gode tjenester. Vi opplever også en stor tro hos 
brukerinstitusjoner og samarbeidspartnere på at vi er på rett vei, men samtidig frustrasjon 
over at det ikke går raskere fremover. Forventningene og forslagene til hva CRIStin skal 
levere er stadig økende. Med de ressurser vi disponerer har vi ikke på langt nær mulighet til 
å oppfylle forventningene og heller ikke til å holde maksimalt tempo i utviklingen. Planen for 
2015 inneholder likevel tiltak som vil bidra mot alle mål i strategien med unntak av de to (1a 
og 2b) som gjelder å ta nye institusjoner inn i CRIStin-systemet.  
 
Følgende liste av tiltak er en sterkt forkortet versjon av dokumentet «Årsplan 2015» som 
finnes på http://www.cristin.no/om/strategi-og-planer/arsplan-cristin-2015-v1-0.pdf. 

5.1 Løpende oppgaver 
I 2015 har vi følgende løpende oppgaver 

 Rapportering av vitenskapelige publikasjoner. Løper som normalt. Avtalen med 
Elsevier/Scopus om levering av bibliografiske data skal evalueres i løpet av året. 

 Utlevering av data fra CRIStin. 

 Reforhandling og fornyelse av avtaler for tilgang til elektroniske tidsskrifter og 
databaser. I 2015 skal 7 flerårige avtaler reforhandles, deriblant flere av de største 
avtalene (Springer, Thomson Reuters).  

 Forvaltning av kobling mellom CRIStin og institusjonenes vitenarkiver. Vi forventer 
at flere vitenarkiver vil koble seg til tjenesten med videreformidling av fulltekst som 
lastes opp i CRIStin.  

 Koordinere nasjonal aktivitet knyttet til Open Access. Arbeid med openaccess.no og 
kommunikasjon med forskningsinstitusjonene. 

 Kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Vi vil sette av tid til flere presentasjoner av 
CRIStins strategi og planer i våre brukerinstitusjoner og i fora der disse møtes og 
samtidig delta i noe større grad i offentlig debatt på utvalgte områder 

 Organisasjonsutvikling. CRIStin er fortsatt en ung organisasjon, og vi skal arbeide 
videre med kulturbygging og kompetanseutvikling. Det legges spesiell vekt på 
profesjonalisering av organisasjonen, samt på videreutvikling av kompetanse innen 
områdene forhandling, interaksjonsdesign og prosjektledelse. 

5.2 Utviklingstiltak 

Mens arbeidet i perioden 2011-2014 primært har vært rettet mot å oppfylle myndighetenes 
krav knyttet til rapportering av vitenskapelig publisering, skal vi i perioden 2015-2017 ha 
fokus på å levere tjenester med verdi for forskerne og forskningsinstitusjonene. Vi har valgt 
følgende satsingsområder i 2015: 

 Første store leveranse knyttet til videreutviklingen av CRIStin-systemet  

 Forenkle forskningsadministrative oppgaver for forskere og forskningsinstitusjoner 
gjennom å integrere CRIStin-systemet med andre 

 Forhandlingsforberedelser knyttet til anskaffelse av elektroniske tidsskrifter og 
databaser 

 Kartlegging av modeller for anskaffelse av e-bøker 
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 Politisk og strategisk arbeid innen Open Access 

 Bidra til om omlegging av norske tidsskrifter til Open Access 

5.2.1 Videreutvikling av CRIStin-systemet - CRIStin 2.0  

Det gis prioritet til raskest mulig å få på plass en første versjon av CRIStin 2.0, slik at vi kan 
avvikle dagens CRIStin-system. Dagens system er delvis basert på utdatert teknologi, som fra 
2016 vil påføre oss betydelig økte kostnader. Det er fremdeles usikkerhetsfaktorer i 
tidsplanen fordi detaljspesifikasjonene ikke er ferdige. Ressurssituasjonen med ettårige 
prosjektbevilgninger gjør også at tempoet i utviklingen ikke er så høyt som det kunne være, 
men vi sikter mot å lansere første del av CRIStin 2.0 medio 2015.  
 
Det er gitt en ekstrabevilgning i 2015 på 2,5 mill til arbeidet med integrasjon mellom CRIStin 
og andre IT-systemer. Dette vil øke mulighetene for gjenbruk av informasjonen i CRIStin-
systemet og forenkle forskningsadministrative arbeidsprosesser for forskerne. 
Integrasjonsarbeidet vil i så stor utstrekning som mulig bli prioritert i parallell med 
utviklingen av selve CRIStin-systemet, men det er helt nødvendig å ha et system å integrere 
før dette kan få noe stort omfang. Hovedvekten i integrasjonsarbeidet i 2015 vil ligge på å 
etablere en solid teknisk basis for slik integrasjon, som så kan tas i bruk i stadig flere 
sammenhenger når CRIStin 2.0 er på plass. 

5.2.2 Videre utvikling av statistikk og rapporter  

Parallelt med videreutviklingen av selve CRIStin-systemet er det startet opp samarbeid med 
en pilotgruppe av institusjoner for å utvikle tjenester basert på det nye verktøyet Tableau. Et 
større utvalg enn i dag av enkle rapporter og statistikk vil etter hvert bli publisert fritt 
tilgjengelig på CRIStins nettsider. De institusjonene som ønsker det, vil kunne kjøpe egne 
lisenser til Tableau for mer avansert bruk.  
 
Det er også aktuelt å bidra i arbeidet med å etablere monitorering knyttet til regjeringens 
strategi for helseforskning, HelseOmsorg21. 

5.2.3 Politisk og strategisk arbeid innen Open Access 

CRIStin vil i 2015 videreføre arbeidet i EU-prosjektet PASTEUR4OA med å harmonisere 
policies og implementering av Open Access i Europa, slik at forlagene møter mest mulig 
likelydende krav fra ulike land. Kartleggingen fra 2014 videreføres i 2015 med mer konkrete 
forslag til tiltak for harmonisering. 
 
I løpet av 2015 planlegger vi, i samarbeid med andre aktører, å legge frem forslag til nasjonal 
policy for å bevege oss i riktig retning innen Open Access og for å nå målet om en betydelig 
økning av andelen åpent tilgjengelige publikasjoner. 

5.2.4 Infrastruktur for Open Access 

Også på det mer operative området jobbes det både nasjonalt og internasjonalt. 
Gjennom EU-prosjektet OpenAIRE2020 skal vi bidra til å videreutvikle en europeisk 
infrastruktur for å støtte tilgjengeliggjøring av vitenskapelige publikasjoner.  
 
For å kunne følge utviklingen innen Open Access i Norge, er det nødvendig å etablere måling 
av status og et sett med indikatorer for å følge utviklingen over tid. En slik samling 
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indikatorer vil kunne inngå i Kunnskapsdepartementets forskningsbarometer. Vi vil 
koordinere det norske arbeidet med det som gjøres i regi av OpenAIRE2020. For å sikre 
muligheten til faktisk å måle utviklingen vil vi videreføre arbeidet med tekniske løsninger, 
både innen CRIStin og i samarbeid med andre, som støtter dette. 

5.2.5  Økt tilgang til elektroniske tidsskrifter og databaser 

CRIStin vil arbeide for å gi forskere bedre tilgang til elektroniske tidsskrifter og databaser (e-
ressurser) på en rekke områder. 
 
Sikre gode avtaler for forskere til å publisere med åpen tilgang 

Vi skal videreføre arbeidet med å sikre at norske forskere gis gode betingelser for å publisere 
med åpen tilgang. Dette vil både omfatte betingelser i lisensavtalene og pris på 
publiseringsavgifter (såkalt APC – Article Processing Charge). Arbeidet skal gjennomføres i 
nært samarbeid med forskningsinstitusjonene. Det skal arbeides for at overgangen til Open 
Access ikke skal medføre økte kostnader. 
 
«På tvers» - Samarbeid med UH-nett Vest  

Prosjektets mål er å etablere mer fleksible avtalemodeller for å kunne gi også mindre 
institusjoner tilgang til viktige e-ressurser. CRIStin har deltatt i både prosjektgruppen og 
styringsgruppen for prosjektet mål om å kunne generalisere resultatene. Prosjektet avsluttes 
i 2015, og erfaringene derfra skal implementeres i det nasjonale arbeidet.  
 
Åpen tilgang til norske tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap 

Samarbeidet med Forskningsrådet og UHR videreføres. 
 
Kartlegging av modeller for kjøp av e-bøker 

Det vil i 2015 bli etablert en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for en mer felles 
tilnærming til kjøp av e-bøker. Arbeidsgruppen vil bestå av representanter fra fag- og 
forskningsbibliotekene, og CRIStin vil være sekretariat for arbeidet. 
 
Tjenester til brukere av fylkes- og folkebibliotekene 

CRIStin har siden etableringen levert enkelte tjenester til folkebibliotekene. I samarbeid med 
Nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene vil vi i løpet av 2015 vurdere hvordan disse 
tjenestene best kan videreutvikles. 

5.2.6 Forenkling av forskningsadministrative oppgaver 

Integrasjon med SPREK og Biobankregisteret 

I løpet av 2015 skal arbeidet med å koble CRIStin-systemet til søknadsportalen for etisk 
godkjenning av helseforskningsprosjekter (SPREK) ferdigstilles. Vi vil også hente ekstra 
informasjon fra SPREK for videreformidling til Biobankregisteret. På denne måten slipper 
Biobankregisteret å etablere egen kobling til SPREK og institusjonene slipper å rapportere 
direkte til Biobankregisteret.  
 
Samarbeid med Forskningsrådet  

I 2013 ble en første kobling mellom CRIStin-systemet og Forskningsrådets 
rapporteringsportal etablert. I 2015 starter Forskningsrådet arbeid med ny søknadsportal, og 
vi vil sammen se på mulighetene for gjenbruk av informasjon fra CRIStin i denne.  
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Ny teknisk løsning for integrasjon med andre systemer 

Vi vil i 2015 også starte oppbygging av et helt nytt sett av integrasjonstjenester, bygget på en 
såkalt tjenestebuss (Enterprise Service Bus). Tjenestebussen vil gradvis bygges ut med et 
stadig større sett av tjenester som gir eksterne IT-systemer mulighet for å hente ut data fra 
CRIStin. 
 
Samarbeid om nasjonale autoritetsregistre 

I samarbeid med andre aktører i forsknings-Norge vil vi videreføre arbeidet med felles 
forvaltning og bruk av autoritetsregistre, som for eksempel for prosjekt-ID, forsker-ID, 
institusjonsregister og stillingsbetegnelser. Dette vil redusere dobbeltarbeid og bidra til å 
forenkle integrasjon mellom ulike tjenester. 

5.2.7  Videreutvikle samarbeid med brukerinstitusjoner og andre samarbeidspartnere 

Dialog med ledere 

CRIStin har allerede utstrakt kontakt med brukerinstitusjoner og samarbeidspartnere, men vi 
ønsker å forsterke dette arbeidet ytterligere. I 2015 vil det bli lagt vekt på å besøke 
forskningsledelsen i flere av institusjonene – ikke bare bibliotekene og det operative nivået 
innen forskningsstøtte. De tjenestene CRIStin nå leverer er nært knyttet til styring av 
forskningsaktiviteten, og det er behov for både å informere om mulighetene og få innspill til 
videre utvikling basert på institusjonenes behov.  
 
Strategigruppen for bibliotekkonsortiene 

I 2014 ble Strategigruppen for bibliotekkonsortiene etablert. Gruppen består av 
bibliotekledere og forskningsledere fra CRIStin-institusjonene og skal gi CRIStin råd i 
spørsmål av strategisk art knyttet til konsortiearbeidet. 2015 blir det første hele året for 
gruppen og det første året der gruppen virkelig har mulighet til å påvirke 
forhandlingsprosessen.  
 
Nasjonal infrastruktur for bibliometri 

Det pågår utredning i regi av Forskningsrådet om mulig etablering av en nasjonal 
infrastruktur for bibliometri. Sentrale elementer i arbeidet er etablering av et 
samarbeidsnettverk, anskaffelse av stabil tilgang til verdensdata for vitenskapelige 
publikasjoner og en forvaltning knyttet til slike data. Infrastrukturen vil gi norske 
institusjoner bedre og mer løpende mulighet til å sammenligne seg med internasjonale 
aktører. Deltagere i arbeidet er breddeuniversitetene, universitetssykehusene, NIFU og 
CRIStin.  
 
Andre samarbeidspartnere nasjonalt 

CRIStin vil videreføre samarbeid og kompetanseutveksling gjennom kontakt med andre 
nasjonale aktører innen forskningen. Våre viktigste samarbeidspartnere er fortsatt 
Universitets- og høgskolerådet (UHR), De regionale helseforetakenes strategigruppe for 
forskning, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), Norges Forskningsråd, BIBSYS, Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), Nordisk institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning (NIFU), Helsebiblioteket og Nasjonalbiblioteket. 
 
Internasjonalt samarbeid 

Internasjonalt er CRIStin medlemmer av EuroCRIS, COAR (Confederation of Open Access 
Repositories), DOAJ (Directory of Open Access Journals), SPARC Europe (Scholarly Publishing 
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and Academic Resources Coalition) og ICOLC (International Coalition of Library Consortia). 
Også utviklermiljøet for CRIStin (FSAT) deltar aktivt i EuroCRIS, og Tina Lingjærde sitter i 
styret for EuroCRIS. Som før nevnt, deltar vi som National Point of Reference i EU-
kommisjonens arbeid med Open Access, og CRIStin er nasjonal kontakt og sitter i Executive 
Committee i det CERN-initierte konsortiet SCOAP3 som arbeider for åpen tilgang til 
publikasjoner innen partikkelfysikk. Vi samarbeider med de andre nordiske landene både om 
konsortieavtaler og Open Access. Det pågår dialog om å etablere et nordisk samarbeid også 
på området CRIS/forskningsinformasjonssystemer.  
 
CRIStin skal i løpet av 2015 arrangere 4 internasjonale seminarer/konferanser. To av disse er 
del av EU-prosjektet PASTEUR4OA, den tredje er et seminar for de nordiske 
konsortieadministrasjonene, og den fjerde er den internasjonale konsortieadministrasjons-
konferansen ICOLC. Sistnevnte arrangeres i samarbeid med Helsebiblioteket.  

5.2.8 Profesjonalisering av rutiner og tjenesteleveranser 

Det ble gjort mye på dette området i 2014, men vi ønsker i 2015 å gjennomføre ytterligere 
forbedringer på noen tjenester. 
 
Forberedelse til forhandlinger for elektroniske tidsskrifter og databaser 

I samarbeid med den nyetablerte strategigruppen for bibliotekkonsortiene skal vi forbedre 
prosessene for forhandlingsforberedelser, slik at vi stiller best mulig forberedt og sikrer at 
forhandlingene ivaretar institusjonenes interesser. Det skal avklares hvilke elementer 
forhandlingsforberedelsene skal inneholde, og hvilke trinn og beslutningspunkt selve 
forhandlingene skal ha.  
 
Ytterligere forbedringer i prosessene for forvaltning av konsortieavtalene  

Med Access- basen på plass har både vi og deltagerinstitusjonene fått god oversikt, men 
verktøyene er sårbare og lite driftssikre. I 2015 skal dagens rutiner dokumenteres med fokus 
på ønskede idealprosesser. Dette vil danne grunnlag for å gjøre en vurdering i 2016 av om 
det er hensiktsmessig å innføre et mer profesjonelt støttesystem for prosessene. Vi inviterer 
vår svenske søsterorganisasjon BIBSAM inn i diskusjonene både for gjensidig læring og for å 
vurdere om det er aktuelt å samarbeide om et felles system. Vurderingene skal sees i lys av 
nytt biblioteksystem i BIBSYS. 
 
Videreutvikling av brukerstøtte og opplæring 

Nytt verktøy for å håndtere brukerstøttehenvendelser og nytt opplegg for opplæring for 
institusjonenes CRIStin-kontakter. Dette skal testes ut og videreutvikles i løpet av 2015, nå 
også i samarbeid med brukerstøtte for konsortieteamet. 
 
Etablere brukertilfredshetsmåling  

For å kunne nå målet om økt brukertilfredshet, er det en nødvendig forutsetning å vite hva 
brukerne mener om de tjenestene vi leverer. I løpet av 2015 skal det etableres en enkel 
metode for å få tilbakemeldinger fra brukerinstitusjonene på dette. 
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5.3 Budsjett for 2015 

Budsjettet for 2015 følger i all hovedsak de samme hovedprioriteringer som i 2014. 
Tilleggsbevilgninger kommer fra EU-prosjekter, fra Helse Sør-Øst og fra prosjektmidler som 
bibliotekene forvalter. 

 

5.4 Overordnede prioriteringer for 2016 
Det er så langt ingen store endringer i prioriteringene for 2016 i forhold til 2015. Fokus 
utenom å gjennomføre løpende oppgaver med høy kvalitet, er fortsatt å få lansert ny versjon 
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av CRIStin. Det er helt nødvendig i 2016 å få på plass en bedre balanse mellom fremtidige 
forventninger og tilgjengelige ressurser. Det vil blant annet ikke være mulig med dagens 
bemanning å oppfylle målet om å inkludere flere institusjoner og flere typer institusjoner i 
CRIStin-systemet. 

5.5 Risikovurdering  
Institusjonen er bedt om å gi en overordnet omtale og vurdering av forhold i og utenfor 
virksomheten som kan innvirke på vår evne til å nå fastsatte mål og resultater. 

5.5.1 Usikkerhet knyttet til interne forhold 

Intern usikkerhet er primært knyttet til CRIStin-systemet, både opprettholdelse av dagens 
system og videreutviklingen.  
 
Det at dagens CRIStin-system er basert på en teknologi som ikke lenger støttes av 
leverandøren som standard, gjør at risikoen for driftsproblemer øker jo lenger vi må leve 
med den gamle versjonen. Det viktigste tiltaket er å holde høyest mulig tempo i 
videreutviklingen. Et mulig tilleggstiltak er å inngå spesialavtale med leverandøren for 
fortsatt støtte, men dette vil være kostbart og vil trekke ressurser bort fra videreutviklingen. 
 
Så lenge detaljspesifikasjoner for systemet ikke er ferdigstilt, vil det alltid knytte seg 
usikkerhet til hvor lang tid utviklingsarbeidet tar. De to viktigste tiltakene for å redusere 
usikkerheten er å holde funksjonaliteten til et absolutt minimum i en første versjon, samt å 
jobbe med kompetanseutvikling knyttet til estimering av utviklingsarbeidet. 
 
Vi har etter hvert så god kontroll på forhandlingsprosessen knyttet til konsortieavtalene, at 
risikoen for alvorlige problemer her anses som liten. Det er imidlertid alltid en risiko for at 
man ikke kommer til enighet med en eller flere av forlagene. Det viktigste tiltaket for å 
redusere usikkerheten her, er å ha gode forberedelser og tett dialog med både 
biblioteklederne og forlagene. 
 
En stab som ønsker å levere godt er en luksus, men også en utfordring i kombinasjon med 
stor avstand mellom forventninger og tilgjengelige ressurser. Det er risiko for overbelastning 
av enkelte grupper ansatte, og det må holdes fokus på overtidsbruk. 

5.5.2 Usikkerhet knyttet til eksterne forhold 

En rekke av tiltakene i årsplanen er avhengige av samarbeid med eksterne 
samarbeidspartnere, og det er således knyttet usikkerhet både til ressurssituasjon og 
omprioriteringer i disse organisasjonene. Erfaringsmessig har det vært store forsinkelser 
knyttet til integrasjonen med SPREK. Dette har delvis skyldes at man har måttet vente på å få 
ferdig en ny versjon av SPREK. Denne ble ferdig i 2014, og dette usikkerhetsmomentet er 
således borte. Det har også vært forsinkelser pga knappe ressurser i SPREK-sekretariatet til 
arbeid med spesifikasjon og testing, og denne usikkerheten er fortsatt til stede. 
 
I arbeidet med konsortieavtalene og utviklingstiltak knyttet til disse, er vi avhengig av 
samarbeidet med brukerinstitusjonene. Så lenge prioriteringer på dette området gjøres i 
nært samråd med brukerinstitusjonene, ser vi risikoen for store problemer som liten. 
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