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Oslo, 10.12.2018 
 

Tid:  Mandag 10. Desember kl. 11.00 – 13.00 
Sted:  Unit, Fridtjof Nansens vei 19, 3. etasje, møterom Ganymede 
 
 
Til stede:  

Katrine Weisteen Bjerde (Unit, leder for styringsgruppen) 
Kari-Anne Kristensen (Forskningsrådet) 
Johannes Falk Paulsen (Universitetet i Oslo) 
Sigbjørn Hernes (Høgskolen i Innlandet) 
Bernt Olav Økland (Helse Bergen) 
Ernst Kristiansen (SINTEF) 
Fredrik A. Dahl (Akershus Universitetssykehus) 
Grete Christina Lingjærde (Unit) 
Trine B. Haugen (OsloMet) 
 

 Ole Martin Nodenes (Unit, prosjektleder Cristin) 
 Hanne Vibekk (Unit, produkteier/utviklingsleder Cristin) 
 Marit Henningsen (Unit, systemforvalter Cristin) 
 Gordana Ilic Holen (Unit, spesifikasjonsansvarlig Cristin) 
 
Forfall: 
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Styringsgruppe for Cristin 2 

Dagsorden til møte 10.12.2018 
 

 

 
 
Forklaring:   
B = Beslutningssak 
D = Diskusjonssak 
O = Orienteringssak 

 
 
Sak 39 - 2018  B Godkjenning av dagsorden 
Sak 40 - 2018  B Godkjenning av referat fra møtet 24.10.2018 
Sak 41 - 2018  O  Status Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i utdanning og 

forskning 
Sak 42 - 2018  O Nasjonalt vitenarkiv og Cristins plass i det  
Sak 43 - 2018  O Statusrapport fra prosjektleder 
Sak 44 - 2018  B Møteplan våren 2019 
Sak 45 - 2018   Eventuelt 
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Sak 39 – 2018 
Godkjenning av dagsorden 

Innledning 

 
Styringsgruppen inviteres til å vedta den tilsendte dagsorden. 
Det var ingen saker til eventuelt.  
 
 
Vedtak: 
Dagsorden godkjennes. 

 

Sak 40 – 2018 
Godkjenning av referat fra møte 25.06.2018 

Innledning 

Vedlagte referat fra styringsgruppemøte 25.06.2018 framlegges for godkjenning.  
 
 
Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 
 

Sak 41 – 2018 
Status Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i 
utdanning og forskning 

Katrine Weisteen Bjerde presenterer Units prosjekt for strategi på forskningsområdet (Plan 
21). Presentasjonen blir sendt etter møtet.  

Styringsgruppen spurte om forholdet til NSD. Styringsgruppeleder svarte at arbeidet med 
evaluering og plassering av NSD ikke vil være ferdig før handlingsplanene lanseres i juni. 
Derfor forsøker man å samkjøre områdene i den grad det er mulig.  

Det ble også spurt hvorfor ikke Regionale etiske komitéer (REK) og ny SPREK-portal var 
nevnt. Weisteen Bjerde svarte at samarbeidet med REK absolutt er omfattet av 
handlingsplanen og vil sørge for at dette synes. Unit skal til Bergen senere denne uken for å 
diskutere disse temaene med REK og valgt leverandør av ny saksportal for REK.  

 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 
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Sak 42 – 2018 
Nasjonalt vitenarkiv og Cristins plass i det 

Konklusjonene fra utvalget som har utredet behov for nytt nasjonalt vitenarkiv ble presentert 
av Prosjektleder Per Hovde. Presentasjonen blir sendt ut etter møtet.  

Noen momenter fra presentasjonen: 

o Et nytt vitenarkiv inngår i verdikjeden for forskning og kan bety endret strategi for 
Cristin 2-prosjektet. Prosjektleder Per Hovde orienterer om forslagene fra utvalget.  

o Definisjon av begrepet forskningsdata rapporten, betyr metadata med referanser til 

datasett som kan ligge i andre systemer og tjenester, og det vil bli presisert i endelig 

rapport.  

o Det er i dag utfordringer med manglende gjenbruk av metadata og dublisering av 

arbeidsprosesser. 

 

Forslag til hovedtiltak i rapporten:  

o Innføre nasjonale autoritetsregistre (metadatakilder) for prosjekt, person, 

organisasjonsenhet og søknad (om finansiering). Prosjekter skal ligge i Cristin 

o Cristin og NVA må ses i sammenheng og bør ha en felles informasjonsarkitektur og 

felles datagrunnlag 

▪ Gjenbruke plattformen som ligger til grunn for BiRD og DLR for 

realisering av NVA 

 

Et fremtidig NVA og dagens Cristin bruker i all hovedsak samme metadata. Målet er at 

Cristin + NVA skal jobbe mot samme informasjon. Trinn 1: Realisere NVA-kjernen 

uavhengig av Cristin i første fase. Metadata flyter fra NVA-kjernen til Cristin. Trinn 2, 

merging av Cristin og NVA-kjernen til et felles system.  

 

Introdusere maskinlæring for å koble metadata om publikasjon og fra pdf. Importen vil 

kunne gjøres mye mer automatisert. 

 

Diskusjon:  

Det ble foreslått at det bør stå høste eller berike data i Cristin, i stedet for registrere data.  

 

Styringsgruppen var opptatt av viktigheten av å få avklart en arkitektur og at det tenkes 

mindre moduler og ikke stort system hvor alt henger sammen med alt. 

 

Prosjektleder påpekte at kompleksiteten rundt prosjektet tilsier at definisjoner av prosjekter 

kun registreres et sted og berikes med metadata der, eller så vil man bryte med prinsipp om 

at data lagres kun én gang. 

 

Finansiering av NVA og utfasing av Brage er ikke besvart i utredningen.  

 

Utredning om NVA skal sendes til Digitaliseringsstyret og Fagutvalg for forskning. Saken 

involverer 4 departementer og vil antagelig sendes ut på høring fra KD etter dette.  

 

Den foreløpige rapporten blir delt, så lenge medlemmene er klar over at dette er et forslag.  

 
Vedtak: 
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Styringsgruppen tar saken til etteretning. 

 

Sak 43 – 2018 
Statusrapport fra prosjektleder 

Prosjektleder redegjorde for sin skriftlige statusrapport. Rapporten inneholder status for blant 
annet fremdrift, ressurser og risiko. 

 
Diskusjon: 
Open Access vil for eksempel stille nye krav til løsningene. Er målene med C2 robuste nok til 
å komme i mål? I perioden fremover vil det bli fokus på en felles arkitektur for 
forskningstjenester. Cristin har en naturlig plass i dette og prosjektet vil måtte justere dagens 
mål hvis det er nødvendig. Prosjektet har god oversikt over hva som skal lages og i hvilken 
rekkefølge i dagens prosjektplan. Dermed er prosjektet godt rustet til å vurdere ev. 
tilleggsoppdrag eller å droppe planlagte leveranser hvis det vedtas at de skal utvikles av andre.   
Hva med kunstinstitujonenes plass i Cristin 2? Cristin-sekretariatet skal ha møte med 
kunsfagene på nyåret for å diskutere problemstillingen.  
Det ble spurt om forhandlingene med forlagene vil påvirke Cristin-import. Dersom det blir 
brudd med ett eller flere forlag, vil vi miste en kilde til fulltekst av artiklene.Styringsgruppeleder 
fremholdt at Cristin-import klarer seg med metadata. Det vil derimot i enkelte tilfelle bli en 
utfordring for de som driver med Kontroll og godkjennings-prosessen i institusjonene. Cristin-
sekretariatet har laget en tiltaksplan hvis det skulle bli et brudd i forhandlingene.  
 
Styringsgruppen var opptatt av å orienteres om utvikling i utredningen av Nasjonalt vitenarkiv 
(NVA) i det videre fordi Cristins posisjon i forskningsøkosystemet kan endres hvis 
arkitekturen rundt NVA vedtas. 
 
Styringsgruppen ønsker videre at bemanningen og organiseringen av prosjektet presenteres på 
neste møte, når ny organisering av Unit er endelig.  
 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til etteretning. 

 

Sak 44 – 2018 

Møteplan våren 2019 
Prosjektet foreslås at det avholdes 3 møter i styringsgruppen i vårsemesteret; i februar, april og 
juni.  
 
Prosjektet foreslår følgende møtetidspunkt: 

o 5. februar 
o 9. april 
o 12. juni 
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Vedtak: 

Styringsgruppens møter våren 2019 blir 5. februar, 9. april og 12. juni. 

 
 

 
 

Sak 45 – 2018 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt.  
 
 


