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1 Samfunnsoppdraget  

1.1 CRIStins oppdrag 

 
Organisasjonen CRIStin ble etablert 1.1.2011 som et virkemiddel i Kunnskapsdepartementets 
arbeid med oppfølging av «Klima for forskning» (St.meld. 30, 2008-2009). De fire 
tverrgående strategiske målene for forskningen er videreført i «Lange linjer» (St.meld. 18, 
2012-2013): 

 høy kvalitet i forskningen  

 et velfungerende forskningssystem  

 høy grad av internasjonalisering av forskningen  

 effektiv utnyttelse av forskningsressursene og -resultatene  
 
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).  

1.2 CRIStins målgrupper 

 
CRIStin har definert fem målgrupper som sentrale: 

 forskningsinstitusjonene 

 forskerne 

 myndighetene 

 finansieringsinstitusjoner 

 forskningsformidlere.  
 
De fleste av tjenestene rettet mot forskningsformidlere vil også gi stor nytteverdi for resten 
av befolkningen. 
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1.3 CRIStins tjenester til forskningen 
 

Et forenklet forløp for et forskningsprosjekt er vist i figur 1. De aller fleste oppgavene CRIStin 
utfører og de tjenestene vi leverer kan knyttes til dette forløpet. 
 
 

 
 

Figur 1 - Forskningsprosessen 

 

1.4 Strategier for å løse samfunnsoppdraget 

 
For å lykkes med å oppfylle vårt samfunnsoppdrag har CRIStin pekt ut noen strategier som 
helt sentrale. Vårt arbeid skal være basert på  
 

 Kvalitet og profesjonalitet  
Vi skal levere kvalitet i tjenester, løsninger og arbeidsprosesser, og ikke minst skal det 
være kvalitet i kunnskapen hos våre ansatte. 
 

 Deling og gjenbruk 
Vi skal være aktive pådrivere for deling og gjenbruk av både data og løsninger. Vi skal 
tilby enkel tilgang til data som kan gjøres åpent tilgjengelig, satse på bruk av åpen 
kildekode der dette er mulig og hensiktsmessig, og tilby våre løsninger til andre. 
 

 Brukerorientering og brukermedvirkning  
Samfunnsnytte skal være sentralt i alt vi gjør, og brukernes behov skal ivaretas i alle ledd 
av organisasjonen. Brukermedvirkning skal sikres i utvikling av alle nye tjenester.  
 

 Samarbeid og arbeidsdeling 
CRIStin skal videreutvikle sin rolle i samarbeid med andre organisasjoner både nasjonalt 
og internasjonalt. Vi skal tilby vår kompetanse som støtte for andre og samtidig være 
gode på å samarbeide med miljøer med spisskompetanse som utfyller vår egen.  
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2 Mål  
CRIStins oppgaver faller i hovedsak inn under ett av tre områder illustrert i figuren under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den strategiske utviklingen av tjenestene følger tre hovedfaser: 
 

 2011-2014: Arbeidet har til nå primært vært rettet mot å oppfylle myndighetenes 
krav knyttet til rapportering av vitenskapelig publisering 

 2015-2017: Hovedmålgruppene i den kommende perioden er forskerne og 
forskningsinstitusjonene 

 Fra 2017: Utvikle tjenester også for finansieringsinstitusjoner og forskningsformidlere 
 

2.1 Mål 2015-2017 
 
Innsatsområder de kommende tre årene er å skape nytteverdi for forskerne og 
forskningsinstitusjonene, å videreutvikle vår relasjon til brukerne og vår profesjonalitet som 
organisasjon, samt å styrke vår rolle som pådriver og rådgiver innen våre ansvarsområder. 
 
CRIStins mål for perioden er delt inn i fire områder. Samfunnsmålene skal bidra til å oppfylle 
det langsiktige samfunnsoppdraget. Brukermålene synliggjør de effektene CRIStins brukere 
skal kunne se av det arbeidet vi gjør. Prosessmål er knyttet til CRIStins arbeidsprosesser og  
verktøy, mens organisasjonsmål er knyttet til kompetanse, kultur, ledelse og utvikling av de 
ansatte. Tiltak for å nå disse målene beskrives i årlige handlingsplaner. 
 
Målene er basert på en kombinasjon av rammebetingelser og føringer fra våre eiere, 
eksisterende planer og erfaring fra de siste tre årene, og vurdering av endringer i CRIStins 
omgivelser, inkludert planene for Science 2.0 fra EU-kommisjonen. En nærmere beskrivelse 
finnes i vedlegget.  
 
Følgende mål beskriver våre ambisjoner for hva situasjonen skal være ved utgangen av 2017: 

1. Samfunnsmål 

  

Skaffe norske forskere 
tilgang til relevant 
informasjon som grunnlag 
for sitt arbeid 

Forenkle hverdagen for forskere og forskningsinstitusjoner. 
Mer forskning, mindre administrasjon. 

Synliggjøre norsk forskning 
nasjonalt og internasjonalt 
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a. CRIStin har samlet et ennå bredere utvalg av norsk forskning ved å inkludere 
flere forskningsinstitusjoner og flere datatyper, i tråd med ønsker fra eiere og 
brukere. 

b. Det er utredet hvordan CRIStin best kan bidra til betydelig forenkling av 
forskningsadministrative prosesser, som søknadsprosesser og rapportering. 

c. En betydelig større andel av norske vitenskapelige publikasjoner er åpent 
tilgjengelig. Et stort antall norske tidsskrifter er lagt om til Open Access og 
norske forskere gjør i økende grad sine publikasjoner tilgjengelig, enten 
gjennom publisering i Open Access tidsskrifter eller gjennom institusjonelle 
arkiver. 

d. CRIStin er en faglig pådriver og en viktig møteplass for dialog innenfor sine 
ansvarsområder. 
 

2. Brukermål 
a. Brukernes tilfredshet med CRIStins tjenester har økt betydelig. De opplever at 

CRIStin forenkler administrative arbeidsprosesser, at data i CRIStin-systemet 
gir et godt grunnlag for beslutninger, og at deres forskning synliggjøres. 

b. Flere typer institusjoner har tatt i bruk CRIStin-systemet. Alle offentlig 
finansierte forskningsinstitusjoner er invitert inn (ikke bare de som er med i 
ordningen med publiseringspoeng) og resultater av kunstnerisk 
utviklingsarbeid er innlemmet. 

c. Både instituttsektoren og helseforetakene er kommet godt med i 
lisensavtalene for tilgang til elektroniske tidsskrifter og databaser. 

 
3. Prosessmål  

a. En ny versjon av CRIStin-systemet er levert, og gir forskerne mulighet til å 
gjenbruke registrert informasjon i søknader og rapportering til relevante 
instanser.  

b. Infrastruktur for Open Access er ytterligere forbedret. Innhold i CRIStin-
systemet er godt synkronisert med institusjonenes vitenarkiver, og 
publikasjoner fra Open Access tidsskrifter sendes automatisk til vitenarkivene. 
Det kommer tydelig frem i CRIStin-systemet om en publikasjon er åpent 
tilgjengelig. 

c. Prosessene knyttet til forhandling av lisensavtaler er ytterligere forbedret 
gjennom aktiv bruk av statistikk. Bibliotekene er tett involvert i 
forhandlingsprosessen.  
 

4. Organisasjonsmål 
a. CRIStin-ansatte har økt sin kompetanse innen områdene interaksjonsdesign, 

forhandling og prosjektledelse.  
b. CRIStin er kjent som en organisasjon med kultur for å holde det vi lover, gode 

leveranser og kompetansedeling. 
c. Det er etablert tydelig rolle- og ansvarsfordeling både internt og overfor 

viktige samarbeidspartnere. 
d. Medarbeidertilfredsheten er høy og vi har lavt sykefravær. 

 



5 

 

Vedlegg  

Rammebetingelser og endringer i våre omgivelser 
 
CRIStin er del av et komplekst økosystem rundt norsk forskning.  I dette vedlegget beskrives 
noen få av de endringene som påvirker CRIStins valg av retning fremover.  
 
Vi har i de første årene organisasjonen har eksistert, lagt vekt på å etablere gode relasjoner 
til våre viktigste samarbeidspartnere. Det avholdes jevnlige møter med Forskningsrådet, 
Nasjonalbiblioteket, NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning), NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste) BIBSYS og Helsebiblioteket. 
CRIStin er observatør i Universitets- og høgskolerådets publiseringsutvalg og i de regionale 
helseforetakenes strategigruppe for forsking, og vi har jevnlig dialog med styret i 
Forskningsinstituttenes fellesarena. Det er også etablert samarbeidsrutiner med 
bibliotekdirektørene ved forskningsinstitusjonene. På operativt nivå har vi et sterkt 
kontaktnett både for arbeid knyttet til CRIStin-systemet og til arbeidet med lisensavtaler for 
elektroniske tidsskrifter og databaser. 
 

CRIStin har i løpet av de tre årene siden opprettelsen etablert seg som en tydelig aktør i det 
nasjonale forskningssystemet. Ledere og nøkkelpersoner ved forskningsinstitusjonene og 
hos samarbeidspartnere uttrykker positive og høye forventninger til CRIStins bidrag 
fremover. 
 
Internasjonalt ligger Norge og CRIStin langt fremme både på infrastruktur for 
forskningsadministrasjon og infrastruktur for Open Access. Det at CRIStin dekker et så bredt 
spekter av forskningsinstitusjoner, at systemet er nasjonalt og at det er integrert med 
institusjonenes vitenarkiver er hver for seg sterke punkter, og kombinasjonen av de tre er 
Norge alene om. CRIStin er aktive deltagere i flere europeiske nettverk, blant annet et 
nettverk knyttet til EU-kommisjonens oppfølging av anbefalingene knyttet til Open Science. 
 
Det er fortsatt en mengde utfordringer å ta tak i, og i løpet av de samme tre årene er det 
skjedd viktige ting i våre omgivelser som vi må ta hensyn til. Noen slike momenter er: 
 
Forskningsinformasjon og forskningsadministrative rutiner 
 
Regjeringen Stoltenberg 2 la vekt på CRIStins potensial for forenkling og gjenbruk, og 
regjeringen Solberg forsterker vektleggingen på forenkling av byråkratiet ytterligere. Det 
kommer stadig nye forslag fra institusjoner og samarbeidspartnere på områder CRIStin bør 
gå inn i for å bidra til dette.  
 
Evaluering av publiseringsindikatoren tyder på at den har fungert etter intensjonen når det 
gjelder kvantitativ økning innen forskningspublisering. Fokus flyttes nå til andre områder 
som f.eks. forskermobilitet og internasjonalt samarbeid. CRIStin må ta hensyn til dette i 
videreutviklingen.  
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Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å bruke CRIStin som basis for rapportering på 
kliniske intervensjonsstudier, og helseforetakene satser på bruk av CRIStins prosjektkatalog 
som et første ledd i å holde oversikt over egne forskningsprosjekter. 
 
Internasjonalt ser vi fremvekst av viktige tjenester som kan gi basis for gjenbruk av 
informasjon også over landegrensene. Ett viktig element i dette er organisasjonen ORCID, en 
non-profit organisasjon som tildeler internasjonalt unike identifikatorer til forskere. Arbeidet 
støttes både av akademia og av alle de store forlagene.  
 
Tilgang til lisensbelagt forskningslitteratur 
«Big deals» (abonnementer på store tidsskriftpakker) er under press, og det er tegn til at det 
gror frem mer fleksible modeller for tilgang til elektroniske tidsskrifter og databaser. 
 
Helseforetakene og forskningsinstituttene melder sterk interesse for å delta i 
konsortieavtalene i større grad. Nye sektorer, som folkebibliotekene og 
undervisningssektoren, melder interesse for tilgang til elektroniske tidsskrifter og databaser. 
 
Open Access 
Regjeringen har etablert en klar politikk for Open Access og stiller krav til både 
forskningsinstitusjonene og til Forskningsrådet om å bidra. EU er ennå tydeligere, med et 
absolutt krav om tilgjengeliggjøring av publikasjoner som er resultat av prosjekter i Horizon 
2020.  I det som har fått arbeidstittelen «Science 2.0» beskrives veien mot en verden der 
både grunnlaget for, prosessene rundt og resultatene av forskningen i stor grad er åpen. 
Også måten vi vurderer kvaliteten av forskningen ser man for seg vil endres betydelig.  
 
Vi ser at forskningsinstitusjonene tar utfordringen. Det etableres lokale retningslinjer for 
Open Access, en rekke institusjoner har etablert fond for å gi finansiell støtte til Open Access 
publisering, og de aller fleste institusjonene har etablert vitenarkiver. 
 
Internasjonalt er det etablert et initiativ for å bygge felles tjenester for å støtte Open Access.  
(blant annet gjennom Directory of Open Access Journals (DOAJ) og Sherpa/Romeo med 
oversikt over forlagenes OA policies). 
 
Åpen tilgang til forskningsdata er satt på tydelig på dagsorden. Forskningsrådet har 
hovedansvaret og samarbeider med blant andre CRIStin.  
 
Selv om det politiske trykket i retning av større åpenhet er stort, må også motforestillingene 
tas på alvor. Mange er bekymret for at man ikke overskuer konsekvensene, og 
innvendingene peker på mange områder der man gjennom god planlegging kan unngå 
fallgruver. 
 


