
 

 

 

Grunnlagsdokument for investering i infrastrukturer for FAIR forskningsdata 

og særlig relevante forvaltningsdata for forskning 

 

Mandatet for datainfrastrukturutvalget 

Bakgrunn 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har Forskningsrådet fått i oppdrag å gi et innspill om 

investeringer i infrastrukturer for FAIR forskningsdata og særlig relevante forvaltningsdata for 

forskning. Det er et mål å bidra til mer gjenbruk av forskningsdata og bedre samspill mellom 

forskningsdata og relevante forvaltningsdata for forskning. Innspillet skal KD bruke i arbeidet med 

Langtidsplan for forskning. 

På vegne av KD setter Forskningsrådet ned et utvalg som skal lage et kunnskapsgrunnlag om hvordan 

datainfrastruktur kan tilrettelegges for best mulig utnyttelse. 

Organisering 

Utvalg 

Utvalget har medlemmer som representerer viktige interesser og har ansvar for ulike områder 

innenfor datainfrastruktur i Norge. Utvalget har følgende deltakere:  

Navn Stilling Arbeidsgiver 

Kenneth Ruud, leder Professor UiT Norges arktiske universitet 

Ingrid Heggland, nestleder  Førstebibliotekar, prosjektleder NTNU Universitetsbiblioteket 

 Ingunn Limstrand Seksjonsleder  Miljødirektoratet 

Klas Henning Pettersen Leder NORA, Norwegian Artificial Intelligence 

Research Consortium 

Gunnar Bøe Daglig leder Uninett Sigma 2 AS 

Tanja Storsul Direktør Institutt for samfunnsforskning 

Knut Kalgraff Skjåk Avdelingsdirektør NSD 

Christine Stansberg Seniorrådgiver UiB-Elixir 

Pål Richard Romundstad Professor NTNU, Institutt for samfunnsmedisin 

Alexander Refsum Jensenius Forsker, musikkteknologi UiO 

Ann-Kristin Brændvang Fagdirektør SSB 

Kjetil Thorvik Brun Leder, teknologi og 

digitalisering 

Abelia 

Geir Huse Forskningsdirektør Havforskningsinstituttet 

 

Sekretariat 

Det er Forskningsrådet som leder sekretariatet der også direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse (HK-dir) deltar. Sekretariatet koordinerer arbeidet, innkaller til møter og sørger for god 

involvering av interessenter.  Sekretariatet tilrettelegger for en åpen prosess med 

innspillsmuligheter slik at alle relevante interessenter får komme med forslag og presentere 

synspunkter.  



 

 

Mandat 

Oppdraget går ut på å foreslå investeringer i infrastrukturer for FAIR forskningsdata og særlig 

relevante forvaltningsdata for forskning. Utvalgets overordnede innfallsvinkel vil være å vurdere 

organisering, styring og finansieringen av datainfrastruktur i Norge.  Aktuelle momenter i arbeidet 

er:  

➢ Identifisere hvilke datatjenester som det vil være behov for. 

➢ Foreslå hvem som bør ha ansvar for ulike typer data og håndteringen av dem.    

➢ Anbefalinger om hva som bør løses lokalt, hva som bør organiseres som nasjonale 

fellestjenester og hva som bør løses gjennom internasjonalt samarbeid. 

➢ Foreslå ulike investerings- og driftsmodeller. 

➢ Vise gevinstpotensialer og gevinstrealisering som ulike modeller vil ha for produsenter og 

brukere av data. 

➢ Peke på områder der det er nødvendig å sette i gang nye tiltak.  

➢ Anbefaling om ambisjonsnivå, inkludert hvilke ambisjoner Norge bør ha i det europeiske 

samarbeidet på området. 

Problemstillingene for dette arbeidet må minst mulig overlappe arbeidet som pågår1i regi av HK-dir. 

Det blir viktig å ha god informasjonsutveksling mellom dette utvalget og styringsgruppen som HK-dir 

har nedsatt.  

Den endelige leveransen fra utvalget vil være en oppsummerende rapport fra arbeidet med 

anbefalinger om hvordan datainfrastrukturer i Norge kan tilrettelegges best mulig for forskning og 

forvaltning. Rapporten skal leveres innen 1. mai 2022.  

 

 

 

 

 

 
1 Styringsgruppe Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata 


