
   Om behandling av tvister 

Marit Henningsen 
Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 



Frister 

• Frist for kontroll og godkjenning av sampubliserte 
poster (dvs der flere institusjoner står som eiere) er 
21. februar 2014. 

• Dette er for å gi institusjonene tid til å dokumentere 
eventuelle tvistesaker som oppstår innen fristen for 
å melde inn tvistesaker som er 1. mars 2014.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hva er en tvist? 

• Alle deltakende institusjoner på en publikasjon må godkjenne 
posten før den kan inkluderes i noen av institusjonenes NVI-
rapporter.  

• Dette innebærer at før «sampublikasjoner» kan rapporteres, må 
institusjonene være enige om:  
• kategorisering av publikasjoner (tellende NVI-kategori vs ikke tellende 

kategori) ,  

• tolking og registrering av forfatteradresser, rapporteringsår mm. 

• Hvis det ikke oppnås enighet om posten oppstår det en tvist, og 
da skal institusjonelle superbrukere melde saken til 
Tvisteutvalget 



Tvisteutvalget 

• Tvisteutvalget for NVI-rapporteringen er oppnevnt 
for å avgjøre saker der partene (dvs institusjonene) 
ikke kommer til enighet om hvordan en publikasjon 
skal registreres og rapporteres i CRIStin. 

• Tvisteutvalget består av en representant og en 
vararepresentant fra hver av de tre sektorene 
(universitet og høgskole, helse og instituttsektoren) 
som til sammen best mulig dekker relevante 
fagområder.  

 



Dokumentasjon av tvistesak 

• Institusjonell superbruker utarbeider et formelt 
saksfremlegg som består av: 

• Postnummer 

• Fremlegg av uoverensstemmelse. VIKTIG: Sørg for at 
uttalelsen fra din institusjonen som tas med i 
saksfremlegget er godt forankret hos faglig ledelse 
ved din institusjon. 

• Kopi av relevant underlagsmateriale (for eksempel 
artikkel, relevante kolofonsider, relevante kapitler, 
relevant omtale på utgivers nettsider) 

• Sørg også for at andre involverte institusjoner mottar 
kopi av henvendelsen til tvisteutvalget 



Innmelding av dokumentert tvistesak 

• Saker meldes inn til CRIStin fra de rapporterende 
institusjonene ved institusjonell superbruker 
innen fristen 1. mars. 

• Vi har laget et nettskjema for innmelding 

• Det er også lov å sende inn tvistesaker på e-post 
så lenge det går tydelig fram at det er 
innmelding av en tvist, og den inneholder 
nødvendig og god dokumentasjon på 
institusjonens syn på saken. 

 



Saksgang Tvister 

• Cristin-sekretariatet sender sakene som er innmeldt til 
medlemmer i tvisteutvalget etter fristen 1. mars.  

• Cristin-sekretariatet arrangerer et møte i tvisteutvalget for 
endelig behandling av sakene. 

• Tvistesakene avgjøres i henhold til gjeldende 
rapporteringsinstruks (fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 
Helsedepartementet og NIFU i samarbeid med CRIStin). 
Tvisteutvalget kan innhente ekspertuttalelse på felter der 
utvalget ikke har tilstrekkelig kompetanse til å foreta en 
vurdering.  

• Cristin-sekretariatet sender avgjørelse til institusjonene 
v/institusjonelle superbrukere.  

• Tvisteutvalgets avgjørelser er endelig.  


