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Referat 
Styringsgruppemøte for Cristin 2 
 
Oslo, 01.10.2019 
 

 
Tilstede: 
 
Fra styringsgruppen 

Katrine Weisteen Bjerde (Unit, leder for styringsgruppen) 
Bernt Olav Økland (Helse Bergen) (til kl. 10) 
Kari-Anne Kristensen (Forskningsrådet) 
Johannes Falk Paulsen (Universitetet i Oslo) 
Trine B. Haugen (OsloMet) 
Sigbjørn Hernes (Høgskolen i Innlandet) 

 

Fra Unit: 
Frode Arntsen (Unit) 
Ole Martin Nodenes (Unit, prosjektleder) 
Vitalis Pavlovas (Unit, påtroppende prosjektleder) 
Hanne Vibekk (Unit, produkteier/utviklingsleder Cristin) 
Marit Henningsen (Unit, systemforvalter Cristin) 
 

Besøk under sak 19/19 
Kirsten Selvaag, Unit 
Tina Lingjærde, Unit 
 

Forfall:  
Ernst Kristiansen (SINTEF)  
Fredrik A. Dahl (Akershus Universitetssykehus) 
Gordana Ilic Holen (Unit, Produkeier forskere, Cristin) 
Yamuna Vallipuram (Unit, Produkteier superbrukere, Cristin) 
 

 
 
Cristin 2 
Møte i styringsgruppen 
 
Tid:  Torsdag 19. september kl. 09.00 – 11.00 
Sted:  Skype - videokonferanse  
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Styringsgruppe for Cristin 2 

Dagsorden til møte 19.09.2019 
 
 

 
Forslag til dagsorden 
 
Forklaring:   
B = Beslutningssak 
D = Diskusjonssak 
O = Orienteringssak 
 
 
Sak 15 - 2019  B  Godkjenning av dagsorden 
Sak 16 - 2019  B  Godkjenning av referat fra møtet 09.04.2019 
Sak 17 - 2018  O  Status konkretisering av handlingsplan for forskningstjenester, med fokus på 

Nasjonalt vitenarkiv og Autoritetsregistre for forskning 
Sak 18 - 2019  O  Statusrapport fra prosjektleder og utkast til milepælsplan fase 3 
Sak 19 - 2019  O  Etablering av tjenestestyring for fellestjenester – Status og planer for arbeidet 
Sak 20 - 2019  D  Overgang fra prosjekt til tjenesteforvaltning - Når kan og bør Cristin 2 avluttes som 

prosjekt? 
Sak 21 - 2019  B  Møteplan høsten 2019 
Sak 22 - 2019   Eventuelt 
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Sak 15 – 2019 
Godkjenning av dagsorden 

Innledning 

 
Styringsgruppen var invitert til å vedta den tilsendte dagsorden. Det kom ingen saker under eventuelt. 
 
Vedtak: 
Dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 16 – 2019 
Godkjenning av referat fra møte 09.04.2019 

Innledning 

Referat fra styringsgruppemøte 09.04.2019 ble framlagt for godkjenning.  
 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 
 
  



4 

 

Sak 17 – 2019 
Status konkretisering av handlingsplan for forskningstjenester, 
med fokus på Nasjonalt vitenarkiv og Autoritetsregistre for 
forskning 
Katrine Weisteen Bjerde orienterte om status for forskningsdelen av handlingsplan for digitalisering i 
høyere utdanning. Det ble gitt en kort status om pågående arbeid med Nasjonalt vitenarkiv (NVA), 
om status for arbeid med autoritetsregistre for forskning og om andre foreslåtte prosjekter. 
 
Fagutvalg for forskning arbeider med å gjennomgå og prioritere tiltak for å konkretisere 
satsingsområdene i den vedtatte handlingsplanen.  
 
For forskningsområdet er arbeidet med autoritetsregistre en tydelig prioritering, og dette arbeidet er 
innlemmet i et større prosjekt som skal tilrettelegge for deling av data for flere områder enn bare 
forskning. For forskning vil man starte arbeid med følgende tre autoritetsregistre  

- Unik ID for personer knyttet til forskning (ORCID) skal implementeres som del av NVA.  
- Cristin prosjekt-ID utvides til en unik ID for forskningsprosjekter, og det jobbes med på 

konkretisere hvordan dette skal gjøres. Et viktig krav er at det må kunne tildeles prosjekt-ID 
også til institusjoner som ikke er medlem av Cristin. 

- Register for organisatoriske enheter er en diskusjon mellom NIFU, Forskningsrådet, NSD og 
Unit. En viktig målsetning at de etablerte autoritetsregistreme skal dekke behov utover 
forskningstjenester, f.eks. utdanningstjenestenes behov. 

 
Innen arbeidet med forskningsdata har det vært avholdt to seminarer og det er god dialog mellom 
leverandører av tjenester, men fortsatt mange løsninger, og behov for å fortsette dialogen. 
 
Det arbeides også med forslag om å samordne  tjenester for å holde oversikt over 
forskningsprosjekter og på behandling av personopplysninger. I kjølvannet av GDPR har det blitt 
etablert flere lokale løsninger, og det kan være behov for samordning og involvering av flere sektorer 
(helsesektoren) i dette arbeidet. 
 
NVA-prosjektet har startet opp, og i første omgang konsentrerer man seg om å få en absolutt 
minimumsversjon, og gi mulighet for at institusjoner som i dag ikke har et vitenarkiv skal kunne ta i 
bruk denne versjonen. Vi kommer tilbake til en nærmere presentasjon av NVA-prosjektet i et 
kommende styringsgruppemøte. 
 

 
Vedtak: 

Styringsgruppen tar saken til orientering. 
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Sak 18 – 2019 
Statusrapport fra prosjektleder og utkast til milepælsplan fase 3 

Prosjektleders presenterte sin skriftlige statusrapport. Rapporten inneholdt status for blant annet 
fremdrift, ressurser og risiko.  

Prosjektleder presenterte et utkast til milepælsplan for fase 3. Endelig milepælsplan inkludert 
risikovurdering vil legges fram for styringsgruppen for vedtak pås neste møte.  

 

Ole Martin Nodenes har gått over til stilling i Unit og går av som prosjektleder etter dette møtet. 
Styringsgruppen takket ham for god innsats i de årene han har vært med!  
Ny seksjonssjef for Seksjon for forskningsstøtte overtar ansvaret.  

 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
 

Sak 19 – 2019 
Etablering av tjenestestyring for fellestjenester – Status og 
planer for arbeidet 

Seksjonssjef for strategi og styring, Kristin Selvaag, presenterte status for arbeidet med etablering av 
ny felles modell for tjenestestyring i Unit.  Styringsgruppen ble invitert til å gi innspill og 
kommentarer. 

Unit har nå etablert modellen for strategisk styring med Digitaliseringsstyre og fagutvalg. Nå pågår det 
arbeid med å etablere styringsmodell for tjenester i forvaltning og videreutvikling av eksisterende 
tjenester. Arbeidet er fortsatt i tidlig fase, med kartlegging og innsamling av innspill. Målsetning om å 
ha etablert modell for tjenestestyring for vedtak i Digitaliseringsstyret i januar 2020, men utkast og 
skisser vil framlegges på møtet i november. 

 

Styringsgruppen ga råd om at man må se fagutvalg og tjenestestyrer i sammenheng, så ikke nye 
spennende tjenester prioriteres over eksisterende tjenester som kan være vel så viktige. Det må være 
tydelig hvor og hvordan ulike typer saker blir behandlet. 

 
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering. 
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Sak 20 – 2019 
Overgang fra prosjekt til tjenesteforvaltning - Når kan og bør 
Cristin 2 avluttes som prosjekt? 
I styringsgruppens møte 9. april ønsker den en tydeliggjøring av når Cristin 2-prosjektet er i mål og går 
over til tjenesteforvaltning. Styringsgruppen fremholder at utfordringen med å jobbe med smidig 
utvikling og prosjektstyring, er at det kan virke som mållinjen flytter seg over tid. Styringsgruppen 
ønsker at det til neste møte skal fremgå tydeligere i leveranseplanen hva som er flytting av eksisterende 
funksjonalitet fra gammel til ny versjon av Cristin og hva som er ny funksjonalitet.  
 
I mellomtiden har prosjektet med versjon 1 av Nasjonalt vitenarkiv mottatt midler i revidert 
nasjonalbudsjett og startet opp. Det pågår i tillegg arbeid i regi av Digitaliseringsstyret for å etablere 
tjenestestyring for fellestjenester for høyere utdanning og forskning. Det trengs derfor en bredere 
tilnærming til denne problemstillingen.  
 
Styringsgruppens innspill er viktige for Unit, og en gjennomgang av milepælsplanen skal konkretisere 
hvilke saker styringsgruppen bes om å ta stilling til. Det er et mål å få videre utvikling av Cristin 
raskest mulig over i forvaltning på en måte som sikrer eksternt blikk og oppfølging av arbeidet. 
 
Vedtak: 
Prosjektet Cristin 2 skifter styringsmodell og går over i linjeforvaltning når leveranser fra fase 3 er 
ferdige og en ny struktur for tjenestestyring er etablert av Unit. Det forventes at dette vil skje senest 
juni 2020.  
 

Sak 21 – 2019 Møteplan høsten 2019 
Prosjektet foreslår ytterligere 2 videomøter høsten 2019, henholdsvis i oktober og desember. 
 
Prosjektet foreslår følgende møtetidspunkt: 

- 23. oktober kl 1400-1530 
- 11. desember kl 1400-1530 

 
En av de tilstedeværende kan ikke delta 23.10. Det sjekkes ut at dette ikke gjelder for mange. 11. desember 
passer for alle de tilstedeværende. 
 
Vedtak: 
Styringsgruppens møter høsten 2019 blir 23. oktober (med forbehold om at flere er forhindret denne 
datoen) og 11. desember. Før neste møte vil prosjektet ha foretatt en vurdering av møteplanen opp 
mot milepælsplanen, slik at møtene blir knyttet til milepæler som representerer beslutningspunkter for 
styringsgruppen. 

 

Sak 22 – 2019 Eventuelt 
 
Det var ingen saker under Eventuelt. 


