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Om UiT Norges arktiske universitet

• Opprettet i 1968
• Verdens nordligste universitet
• ca 16.000 studenter
• ca 3.500 ansatte
• Fra 2009 fusjonert med fire 

høgskoler
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Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU)

Administrativ serviceavdeling

 11 ansatte (i Tromsø) - ingen seksjoner

 Ledes av forskningsdirektør

 Ivaretar stort omfang av forskningsadministrative områder

Viktig koordinerende rolle:

• Mellom fakulteter

• Mellom avdelinger i administrasjonen og fakulteter

• Mellom institutter

Strategisk støtte for universitetsledelsen



Forskningsdata ved UiT



Bakgrunn

..henvendelse fra lærerutdanningen juni 2014 om behov for digital 
infrastruktur og sikker lagring av elevdata tilknyttet masteroppgaver

Her må vi ta grep:

−Vi må skaffe oversikt over våre forskningsdata og skape mer orden

−Vi må tilby våre ansatte og studenter solide løsninger for sikker
lagring, arkivering og tilgjengeliggjøring

−Vi må møte krav fra eksterne forskningsfinansiører, utgivere og 
samarbeidsparter



Trinn 1: Forprosjekt og utredning

Arbeidsgruppe for lagring av forskningsdata ved UiT (januar 2015)

• Deltakere: Forskningsledere, Universitetsbiblioteket (UB), IT-avd., Forsknings- og 
utviklingsavd. (AFU)

• Mandat (kortversjon):

- Kartlegge eksisterende systemer og løsninger, internasjonale og nasjonale 
føringer og framtidige behov.

- Gi råd om hvilke systemer og løsninger og UiT bør velge i framtiden.

• Karlegging våren 2015

• Sluttrapport (september 2015): 

«.. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at det arbeides videre med policy og retningslinjer, 
infrastruktur for sikker lagring, tilgjengeliggjøring og deling. Det må også utarbeides en plan 
for kompetanseheving, samt vurderes organisering og nødvendige støttetjenester for 
forskningsdata ved UiT.»  



Trinn 2: UiT Open Research Data

Pilotprosjekt initiert av IT-direktør og UB-direktør høsten 2015

• Kartlegge og teste ut nødvendig infrastruktur for en generell tjeneste for 

arkivering av åpne data for UiT.

• Bygge på erfaringene fra TROLLing (arkiv for åpne forskningsdata, 

lingvistikk)

• Mål:

− Etablere arkiv for åpne forskningsdata

− Definere og beskrive forvaltningsmodell

UiT Open Research Data gikk på lufta 22.5 og ble offisielt lansert 1.9.2016. 





Mellomtrinn – koordinering og forankring

Forsknings- og utdanningsmelding (juni 2016)
• Kapittel og styringssignaler om forskningsdata

Avklaring om organisering (oktober 2016)
• Prosjektgruppe for policy (AFU, ITA, UB og forskningsdekaner)

• Referansegruppe (Forskningsstrategisk utvalg)

Handlingsplan for UiTs digitaliseringsstrategi (oktober 2016)
• Trinn videre, ressursbehov og budsjettinnspill for 2017



Trinn 3: Policy for forskningsdata

UiTs prinsipper og retningslinjer for forskningsdata

• Oppstart oktober 2016 – styrebehandling februar/mars 2017

• Prosjektgruppe, sekretariat i forskningsadministrasjonen (AFU)

• Omfang:

− Mål og formål

− Definisjoner og avgrensninger

− Eierskap til data 

− Ansvar (forskerens, studentens, institusjonens)

− Databehandlingsplaner (DMP)

− Tilknytning til andre strategier/retningslinjer/prosesser

− «Data Assessment Committee»?
«As open as possible, as closed as necessary»

«Åpent som standard»



Parallelle trinn

• Forskningsstøttetjenester v/UB (opplæring/kurs, veiledning, 

kvalitetssikring)

• Databehandlingsplaner / Data Management Plan

• Datalagringstjenester v/ITA

−Videreutvikles slik at UiTs digitale forskningsdata forvaltes på en 

god og sikker måte

−Tilby en robust infrastruktur for innsamling, behandling og tilgang til 

forskningsdata



Utfordringer og veien videre

• Infrastruktur datalagring

• Bygge bevissthet, kunnskap, 

støttetjenester i og for hele UiT

• Samordning og samarbeid -

internt, nasjonalt og 

internasjonalt

• Innsalg: Suksesshistorier



Sentrale erfaringer

• Omfattende helhetlig satsning – som må gjøres nå

• Tett og fleksibelt samarbeid mellom ulik kompetanse i 

organisasjonen nødvendig: 

Bibliotek – IT-avdeling – Forskningsadministrasjon

+ involvering og forankring i forskningsmiljø og ledelse

• Noen har gått foran –

Nyttig å høste av andres erfaring – verdifullt å dele

Nasjonalt og internasjonalt kontakt og samarbeid



Takk for oppmerksomheten 
- og velkommen til UiT!
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