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Bakgrunn: 
Universitetsstyret vedtok i november 2017 Handlingsplan for forskningsinfrastruktur, jf. 
https://www.uib.no/ledelsen/115020/handlingsplan-forskningsinfrastruktur-2018-2022. Et av 
tiltakene i handlingsplanen er at det i løpet av 2019 skal utarbeides fakultetsvise planer. 
Planene skal ferdigstilles innen 15.09.19. 
 
Fakultetet oppnevnte 09.04.19 en arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan for større 
forskningsinfrastruktur ved HF i tråd med UiBs handlingsplan og føringene som ble gitt i brev 
av 13.12.18 fra Forskningsadministrativ avdeling. Arbeidsgruppen har bestått av 
førsteamanuensis Randi Barndon, AHKR, instituttleder Anders Fagerjord, LLE, professor 
Alois Pichler, FOF, og seksjonsleder Karen Cecilia Rydving, utdannings- og forskningsstøtte, 
UB, og er blitt ledet av prodekan Anne Beate Maurseth og visedekan Claus Huitfeldt i 
fellesskap. Seniorrådgiver Unni K. Utvik har vært sekretær. Arbeidsgruppen har hatt tre 
møter, hvorav to halvdags. Fagdirektør Henrik von Achen ved Universitetsmuseet i Bergen 
ble invitert til å delta på de to første møtene. 
 
Arbeidsgruppens forslag til handlingsplan med hovedmål, delmål og hovedaktiviteter ble 
ferdigstilt i midten av juni. Som det går fram av innledningen til handlingsplanen, har 
arbeidsgruppen definert felles og større forskningsinfrastruktur for forskerne ved HF som de 
fysiske og digitale arkivene og samlingene som finnes ved HF og ved UB. Det går videre 
fram at HF ønsker at UB på sikt skal forvalte denne forskningsinfrastrukturen i tett samarbeid 
med fagmiljøene. 
 
Handlingsplanen ble sendt på høring til instituttene, sentrene og UB med merknadsfrist 
15.08.19. Kun LLE og UB har gitt tilbakemelding. FFU behandlet planen i møte 22.08.19. 
 
LLE har ikke utarbeidet noen samlet uttalelse fra instituttet, men har sendt innspill fra 
professor emeritus Helge Sandøy (nordisk) og professor Koenraad de Smedt (CLARINO 
Bergen Centre/lingvistikk). Innspillene uttrykker en positiv holdning til konseptet DigHumlab, 
til å knytte pliktarbeid i forskerutdanningen til infrastrukturarbeid og til å etablere 
masterstipend. Det anses som viktig at UB skal samarbeide med fagmiljøene om styring av 
ressursene. Skillet mellom arkiv og samlinger bør imidlertid tydeliggjøres, og det påpekes at 
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samlingene bør ha et styre underlagt fagmiljøet. Det etterlyses informasjon om tilgjengelige 
midler som kan gi grunnlag for en ny politikk, og om nye grunnleggende forskningspolitiske 
visjoner eller samfunnspolitiske forskningsoppdrag som skal styre prioriteringene. Ellers går 
det fram at CLARINO Bergen Centre har kommet langt med flere av delmålene som er 
formulert i handlingsplanen. En viss konsolidering av infrastruktur er oppnådd, og videre 
konsolidering kan vurderes. En eventuell definisjon og avgrensning av en større infrastruktur 
samt utforming med hensyn til ledelse og styringsform og budsjettmodell for drift kan 
diskuteres nærmere med de involverte. 
 
UB takker for muligheten til å delta i utarbeiding av handlingsplanen. UB stiller seg svært 
positivt til tiltakene og ser fram til det skisserte samarbeidet med HF. Som det går fram av 
tilbakemeldingen, har UB flere forslag til omformuleringer/endringer. Også FFU foreslår 
endringer av et par punkter. 
 
Dekanens kommentarer 
Innspillene fra LLE har mer form av generelle kommentarer, og forslag til endinger av 
spesifikke punkter i handlingsplanen er ikke formulert. UB og FFU har imidlertid konkrete 
forslag som kan oppsummeres som følger: 
 
Punkt Endringsforslag Forslag 
Hovedmål A 
delmål 4, aktivitet 1 

føye til «…med modell som sikrer faglig representasjon» FFU 

Hovedmål B 
delmål 1, aktivitet 2 

erstatte med «Arbeide for å kople og tilgjengeliggjøre data gjennom 
åpne arkiv og databaser og oppdaterte grensesnitt» 

UB 

delmål 2, aktivitet 3 erstatte «Utrede muligheten for en…» med «Etablere en…». 
Tidsperiode: 2020 

UB 

delmål 3, aktivitet 1 endre til «Bidra til utvikling av planer og retningslinjer for sikker 
lagring av, tilgang til og deling av data i samsvar med…» 

UB 

Hovedmål C stryke «forskning» i formuleringen av hovedmålet FFU 
delmål 1, aktivitet 1 endre til «Utvikle en plattform som gjør forskningsinfrastrukturen lett 

tilgjengelig for…» 
FFU 

delmål 1, aktivitet 2 endre til «Etablere fagnære fysiske tverrfaglige møteplasser med 
tilgang til ekspertise og verktøy (f.eks. DigHumlab) for å styrke 
digital kompetanse hos studenter og forskere». Tidsperiode: i løpet 
av 2020 

UB 

delmål 1 føye til ny aktivitet knyttet til forskning, f.eks. «Legge til rette for 
infrastruktur og tjenester som støtter humanioras bidrag til 
tverrfaglig utfordringsdrevet forskning» 

UB 

delmål 3 (nytt) legge til et delmål om formidling: «Øke aktiv bruk av 
forskningsinfrastruktur for å formidle kulturarven som UiB forvalter 
og UiBs humanistiske forskning» 

UB 

Hovedmål D vurdere å supplere med et nytt delmål 3: «Posisjonere UiB som 
nasjonalt ledende på utvikling og deling av forskningsinfrastruktur 
for humaniora og digital kompetanse knyttet til disse» 

UB 

 
Ingen av innspillene/endringsforslagene er innarbeidet i handlingsplanen. Dekanen tar sikte 
på å oppdatere og ferdigstille planen i lys av diskusjonen på fakultetsstyremøtet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar Handlingsplan for forskningsinfrastruktur for Det humanistiske fakultet. 
Dekanen får fullmakt til å ferdigstille handlingsplanen i tråd med diskusjonen i møtet. 

 
   
Jørgen Magnus Sejersted  
                 dekan Kim Ove Hommen 
   fakultetsdirektør 



Forskningsinfrastruktur for Det Humanistiske fakultet 

 

 
HFs forskningsinfrastruktur består av blant annet bøker, databaser, arkiv, samlinger og 

laboratoriefasiliteter, samt teknologi og organisering som muliggjør bruk i forskning og undervisning. 

Videre er samarbeidet om og med felles infrastrukturressurser som Det norske institutt i Athen og 

Universitetssenteret i Paris viktige for flere av fagområdene innen humaniora. Mye av 

forskningsinfrastrukturen ligger utenfor HFs og UiBs rammer, og dette fungerer godt. Bibliotek, arkiv og 

samlinger utenfor UiB er også viktige samarbeidspartnere for forskere ved Det humanistiske fakultet. 

 

Dette er en handlingsplan for felles og større forskningsinfrastruktur for HF. Som felles og større 

forskningsinfrastruktur for forskerne ved HF regnes de fysiske og digitale arkivene og samlingene som 

finnes ved HF og ved UB. HF ønsker at UB på sikt skal forvalte denne forskningsinfrastrukturen i tett 

samarbeid med fagmiljøene og tilby et fysisk møtested for brukere fra ulike målgrupper. 

 

Forskningsinfrastrukturen for HF innbefatter mange komplekse og forskjelligartede samlinger, blant 

annet CLARINO, INESS, Wittgensteinarkivet, Ludvig Holbergs Skrifter, Norrønt arkiv (Menota), 

Målføresamlinga, Stadnamnsamlinga, Teaterarkivet, Etno-Folkloristisk arkiv, Sudan-samlingene, ASK, 

ELMCIP, ISLEX, Billedsamlingen, Manuskript- og librarsamlingen, Språksamlingene, Skeivt arkiv og 

Faghistorisk arkiv, med tilhørende teknisk infrastruktur. Forskningsinfrastrukturen er ikke bare viktig for 

forskning, formidling og undervisning innen humaniora. Deler av den brukes også av offentlig forvaltning, 

skoleverket og allmennheten. 

 

 

  



Hovedmål 
 

Det humanistiske fakultet skal ha en felles og større forskningsinfrastruktur som bidrar til forskning og 

undervisning av høy kvalitet, og for å realisere UiBs strategiske mål innenfor fakultetets fagområder.  

 

For å oppnå dette skal Det humanistiske fakultet: 

 

A. sikre samlinger og arkiv og felles stor forskningsinfrastruktur 

B. tilgjengeliggjøre og synliggjøre felles større forskningsinfrastruktur 

C. aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i forskning, forskerutdanning og undervisning 

D. aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i samarbeid med eksterne partnere 

 
 

  



Hovedmål A: HF skal sikre samlinger og arkiv og felles stor forskningsinfrastruktur 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsperiode 

Delmål 1: Sikre arkiv og 
samlinger fysisk 
 
 

Etter behov og prioritering, plassere 
arkiv og samlinger som i dag ligger ved 
instituttene, i egnede lokaler 
 
Utarbeide retningslinjer for sikring av 
enkeltforskeres arkiv 
 

Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
Instituttene og UB 

Hele perioden 
 
 
 
2019-2020 

Delmål 2: Sikre, 
vedlikeholde og drifte 
eksisterende arkiv og 
samlinger digitalt 
 

Utarbeide og vedta langsiktig plan for 
katalogisering og digitalisering 
 
Følge opp plan for katalogisering og 
digitalisering 
 
Utarbeide og vedta langsiktig plan for 
vedlikehold og videreutvikling av 
digitale samlinger 
 
Følge opp plan for vedlikehold og 
videreutvikling av digitale samlinger 
 
Inngå avtale med UB om permanent 
og nærmere samarbeid om daglig drift 
og teknisk støtte til digitale arkiv og 
samlinger, i samarbeid med UiB-
ledelsen 
 
Arbeide for å styrke samlingenes 
bibliotekfaglige stillingsressurser 
 
Avsette ressurser for videreutvikling av 
samlinger man ønsker å satse på, 
eventuelt stoppe videre innsamling og 
utvikling 
 
Arbeide for langsiktig grunnfinansiering 
fra UiB sentralt 
 

Fakultetsledelsen og 
UB 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
 
 
UB og 
fakultetsledelsen 
 
Instituttene og 
fakultetsledelsen 
 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 

2020 
 
 
2020-2022 
 
 
2020 
 
 
 
2020-2022 
 
 
I løpet av 2020 
 
 
 
 
 
Hele perioden 
 
 
Hele perioden 
 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 3: Videreutvikle og 
etablere felles stor 
forskningsinfrastruktur for 
humaniora ved UiB 
 

Etablere partnerskap med nasjonale 
aktører for utviklingen (f.eks. 
Nasjonalbiblioteket, UNIT) 
 
Bidra til å utvikle et system som gir 
uttelling for dokumentert bruk av 
forskningsinfrastruktur 
 
Sikre finansiering og utvikling av ny 
forskningsinfrastruktur 

 Fortsette å søke midler fra 
NFR, EU og andre eksterne 
kilder 

 Arbeide for langsiktig 
grunnfinansiering fra UiB 
sentralt 

 

Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 

2020-2022 
 
 
 
Hele perioden 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 4: Kartlegge 
ansvars- og eierforhold 
 

Etablere en egnet styringsstruktur 
 

Fakultetsledelsen og 
UB 

I løpet av 2019 

  



Hovedmål B: HFs forskningsinfrastruktur skal være synlig og tilgjengelig 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsperiode 

Delmål 1: Tilgjengeliggjøre 
forskningsinfrastrukturen i 
størst mulig grad på basis 
av åpne internasjonale 
standarder 
 

Sikre bruk av internasjonale 
standarder for data, metadata 
programvare og grensesnitt 
 
Etter behov arbeide for å tilby 
dynamisk og interaktiv bruk av 
forskningsinfrastrukturen 
 

Instituttene og UB 
 
 
 
Instituttene og UB 

Hele perioden 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 2: Sikre 
synliggjøring av 
forskningsinfrastrukturen 
 
 
 

Sørge for at forskningsinfrastrukturen 
er synlig og lett tilgjengelig på 
relevante nettsider og i andre 
informasjonskanaler 
 
Skreddersy informasjon mot 
potensielle eksterne brukere som 
offentlig forvaltning, skoleverk og 
allmennheten 
 
Utrede muligheten for en DigHumlab 
som formidler infrastrukturtilbudet, gir 
råd og støtte til fagmiljøene og fanger 
opp utviklingsbehov 
 

Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
 
Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 

Hele perioden 
 
 
 
 
Hele perioden 
 
 
 
 
Avklares 
 

Delmål 3: Sikre at 
forskningsinfrastrukturen 
har systemer for 
håndtering av data 
 
 

Bidra til utvikling av planer og 
retningslinjer for tilgang til og bruk av 
data i samsvar med gjeldende 
regelverk i samarbeid med UiB-
ledelsen 
 
Påse at det ved UiB finnes nødvendig 
juridisk kompetanse til å forvalte HFs 
forskningsinfrastruktur 
 

Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 

Avklares 
 
 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 4: Sikre og 
avtalefeste entydige 
retningslinjer for drift av 
forskningsinfrastruktur 
 

Implementere UiBs retningslinjer for 
drift av forskningsinfrastruktur 
 
Sikre at UiBs fellesmodeller for 
budsjett, brukerbetaling, prisstruktur og 
kapasitetsvurdering, booking, 
fakturering m.v tilpasses HFs behov 
 

Fakultetsledelsen og 
UB 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 

Innen utgangen 
av 2020 
 
Innen utgangen 
av 2020 

    
 

 

 

  



Hovedmål C: HF skal aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i forskning, forskerutdanning 

og undervisning 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsperiode 

Delmål 1: Øke aktiv bruk 
av forskningsinfrastruktur i 
undervisning på alle nivåer 
 
 
 

Gjøre forskningsinfrastrukturen lett 
tilgjengelig og attraktiv for forskere og 
studenter 
 
Etablere fagnære fysiske møteplasser 
med tilgang til ekspertise (f.eks. 
DigHumlab) 
 
Knytte pliktarbeid i forskerutdanningen 
til videreutvikling og bruk av arkiv og 
samlinger der det er relevant 
 
Vurdere å etablere masterstipend 
knyttet til forskningsinfrastrukturen 
 
 
Innarbeide bruk av 
forskningsinfrastrukturen i relevante 
studieprogrammer 
 
Bidra til at forskningsinfrastrukturen blir 
en sentral komponent i UiBs planlagte 
satsning på digital humaniora 
 
 
Bruke forskningsinfrastrukturen aktivt i 
rekrutteringsøyemed i samarbeid med 
UiB-ledelsen 
 

Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
Instituttene 
 
 
 
Fakultetsledelsen 
 
 
 
Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 
 
 
Fakultetsledelsen 

Hele perioden 
 
 
 
Avklares 
 
 
 
Hele perioden 
 
 
 
I løpet av 2020 
 
 
 
2020-2022 
 
 
 
Hele perioden 
 
 
Hele perioden 

Delmål 2: Integrere bruk 
av forskningsinfrastruktur i 
lektorutdanningen 
 
 
 

Sørge for at UiB informerer 
samarbeidsskoler om 
forskningsinfrastruktur og legge til rette 
for tilpasset bruk 
 
Utvikle e-læringsmoduler i samarbeid 
med lektorstudentene 
 

Fakultetsledelsen og 
instituttene 
 
 
 
Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 

Hele perioden 
 
 
 
 
Hele perioden 

 

  



Hovedmål D: HF skal aktivt gjøre bruk av forskningsinfrastruktur i samarbeid med eksterne 

partnere 

Delmål Hovedaktiviteter Ansvarlig Tidsperiode 

Delmål 1: Styrke 
relasjoner til 
samarbeidspartnere i 
nasjonale og internasjonale 
forskningsmiljø, næringsliv 
og offentlig sektor 
 

Videreutvikle samarbeidet med 
relevante nettverk fra arkiv-, bibliotek- 
og museumssektoren og andre 
aktuelle partnere 
 
Samarbeide med nasjonale og 
internasjonale forskningsmiljø og 
institusjoner i offentlig og privat sektor 
om planlegging og bruk av 
forskningsinfrastruktur der det er 
relevant 
 

Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 

Hele perioden 
 
 
 
 
Hele perioden 

Delmål 2: Legge til rette 
for innovasjon der det er 
relevant 
 

Legge til rette for tjenesteinnovasjon i 
tilknytning til forskningsinfrastrukturen 
 
Åpne for kommersialisering (eks. 
Talebanken, Stadnamnsamlinga, 
flerspråklige ordbøker) i samarbeid 
med UiB-ledelsen, Vestlandets 
Innovasjonsselskap (VIS) og andre 
 

Fakultetsledelsen, 
UB og instituttene 
 
Fakultetsledelsen og 
UB 
 

Hele perioden 
 
 
Hele perioden 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det humanistiske fakultet 

Telefon 55589380 

post@hf.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7805 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Harald Hårfagresgt. 1 

Bergen 

Saksbehandler 

Unni Karin Utvik 

55582060 
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Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 

Institutt for fremmedspråk 

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 

Senter for kvinne- og kjønnsforskning 

Senter for vitenskapsteori 

Universitetsbiblioteket 

   

 

Høring - handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved HF 
Universitetsstyret vedtok i november 2017 Handlingsplan for forskningsinfrastruktur, jf. 
https://www.uib.no/ledelsen/115020/handlingsplan-forskningsinfrastruktur-2018-2022. Ett av 
tiltakene i handlingsplanen er at det i løpet av 2019 skal utarbeides fakultetsvise planer for 
større forskningsinfrastruktur. Planene skal ferdigstilles innen 15.09.19 (jf. brev av 13.12.18 
fra Forskningsadministrativ avdeling, ephorte 2017/14141). 
 
Fakultetet oppnevnte 09.04.19 en arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan for større 
forskningsinfrastruktur ved HF i tråd med UiBs handlingsplan og føringene som ble gitt i 
brevet fra Forskningsadministrativ avdeling. Arbeidsgruppen har bestått av førsteamanuensis 
Randi Barndon, AHKR, instituttleder Anders Fagerjord, LLE, professor Alois Pichler, FOF, og 
seksjonsleder Karen Cecilia Rydving, utdannings- og forskningsstøtte, UBB og er blitt ledet 
av prodekan Anne Beate Maurseth og visedekan Claus Huitfeldt i fellesskap. Seniorrådgiver 
Unni K. Utvik har vært sekretær.  
 
Arbeidsgruppens endelige forslag til handlingsplan ble ferdigstilt i midten av juni og er 
vedlagt. Som det går fram av innledningen, har arbeidsgruppen definert felles og større 
forskningsinfrastruktur for forskerne ved HF som de fysiske og digitale arkivene og 
samlingene som finnes ved HF og ved UB. Det går videre fram at HF ønsker at UB på sikt 
skal forvalte denne forskningsinfrastrukturen i tett samarbeid med fagmiljøene. 
 
Vi ber om eventuelle merknader og innspill til forslaget innen 15.08.19. 

 

Det tas sikte på behandling i fakultetsstyret 03.09.19. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Jørgen Magnus Sejersted 

dekan Kim Ove Hommen 

 fakultetsdirektør 

Referanse Dato 

2019/4557-UNU 20.06.2019 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for lingvistiske, litterære og 
estetiske studier 
Telefon 55582400 
 

Postadresse  
Postboks 7805 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
HF-bygget, Sydnesplassen 
7 
Bergen 

Saksbehandler 
Anna Kristina Polster 
+47 21 20 32 
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Det humanistiske fakultet 

 
  
  

 
 
Svar fra LLE: Høring - handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved 
HF 
 
Vi viser til høring om forslag til handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved HF. Ved LLE ble 
handlingsplanen sendt ut til alle ved instituttet til orientering og for muligheten til å komme 
med innspill. 
 
Det kom inn to innspill som legges ved.  
 
Ett innspill fra professor Koenraad de Smedt som for tiden er koordinator av CLARINO (den 
nasjonale infrastrukturen for språkdata) og av CLARINO Bergen Centre, og ett innspill fra 
professor emeritus i nordisk språkvitenskap Helge Sandøy. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Sigrun Åsebø 
forskningsleder Anna Kristina Polster 
 seniorkonsulent 

Referanse Dato 

2019/4557-ANNPO 16.08.2019 
  

 



Merknadar til handlingsplan for forskingsinfrastruktur 
Jf. brev frå HF datert 20.6.2019 oversendt i e-post 13.8.2019 
 
Her er fleire poeng som kan føre til gode løysingar: 
 
1) Begrepet DigHumlab verkar interessant. Kunne det her presiserast om dette er tenkt å 

innehalde teknisk assistanse til den digitale utviklinga? Skal den vere HF-betalt? No er ein 
for mykje avhengig av innkjøp av dyr IT-kompetanse, mens ei HF-løysing kunne gjere det 
både billigare og lettare å planlegge og vidareutvikle dei digitale korpusa. 

 
2) Punkta om å knyte pliktarbeid i forskarutdanninga til infrastrukturarbeidet og om å etablere 

masterstipend til slikt arbeid er svært velkomne. Dette kan stimulere vidareutviklinga 
mykje. 

 
3) HF vil at UB skal samarbeide med fagmiljøa i styringa av resursane. Det er viktig slik at ein 

kan unngå situasjonen som Språksamlingane frå Oslo er i, nemleg at det ikkje har 
representasjon frå fagmiljøet i styret. 

 
4) Men det er ikkje gjort tydeleg i dette dokumentet at det er tradisjon for å skilje mellom arkiv 

og samlingar, der poenget med samlingar er at dei er integrert i kontinuerleg innsamling 
ved at forskinga skjer nettopp gjennom innsamling. For slike samlingar er stikkordet 
forvaltning ikkje godt. Innsamling kan sjølvsagt bli dekt av begrepet 'vidareutvikling', men 
det siste ordet kan lettare tolkast som noko arkivteknisk. Ettersom innsamlingsarbeidet er 
del av eit forskingsarbeid, bør det for samlingane presiserast at dei bør ha eit styre der 
fagmiljøet er overordna. 

 
5) Eine punktet nemner alternativa ‘vidareutvikling av det ein satsar på’ og ‘stopp i vidare 

innsamling’. Dette går kanskje inn til ein kjerne i problema. Det ville vere ønskjeleg om 
det blei skissert tidsplan og idéar til korleis ein i praksis skal gjennomføre denne 
nødvendige drøftinga ved fakultetet. Den drøftinga kjem til å ta tid. 

 
6) Oppsettet til plan er svært grundig. Men det er ikkje vist til at det no finst nye tilgjengelege 

midlar (frå HF eller frå UiB) som kan gi vilkår for ein ny politikk, og det er heller ikkje 
vist til nye grunnleggande forskingspolitiske visjonar eller til samfunnspolitiske 
forskingsoppdrag som skal styre prioriteringane. Det kunne vore presisert kvar denne 
planen står i forhold til siste arkiv- og samlingsutgreiinga ved HF. 

 
Bergen 16.8.2019 
 
Vennleg helsing 
 
Helge Sandøy
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Anna Kristina Polster

From: Koenraad De Smedt <desmedt@uib.no>
Sent: tirsdag 13. august 2019 22:05
To: Sigrun Åsebø
Cc: Anna Kristina Polster
Subject: Re: [alle.lle]  HØRING - Handlingsplan for forskningsinfrastruktur på HF

Hei Sigrun, 
 
Det er svært uheldig at jeg får denne saken tilsendt knappe to dager før svarfristen og mens jeg er i utlandet, noe 
som gjør at det umulig å rådføre meg med forskningsgruppen og med andre som er involvert i infrastrukturen, slik at 
jeg nå bare kommer med noen få generelle kommentarer. Samtidig ser jeg at handlingsplanen skisserer en rekke 
mål uten å gå i mye detalj, slik at jeg regner med at jeg og andre som koordinerer infrastruktur vil få anledning til å 
komme med mer detaljerte innspill når de ulike fasene utarbeides. 
 
Jeg er for tiden koordinator av både CLARINO, som er den nasjonale infrastrukturen for språkdata, og av CLARINO 
Bergen Centre, som er ett av fire sentre i den nasjonale infrastrukturen. CLARINO Bergen Centre har som mål å 
samle og tilgjengeliggjøre språkdata til forskere primært innen humaniora men også i nærliggende forskningsfelt 
som juss og samfunnsvitenskap, i den grad de også jobber med språklig informasjon. 
 
CLARINO Bergen Centre har allerede kommet langt med flere delmål som formulert i handlingsplanen: CLARINO har 
kompetanse og rutiner for digital datahåndtering, katalogisering og synliggjøring, etablering av nasjonale og 
internasjonale partnerskap, bruk av standardiserte metadata, tilgjengeliggjøring gjennom grensesnitt med 
autentisering, og driftsmodell. Det som gjenstår er bedre garantier og styring som sikrer langsiktig drift, noe som er 
en forutsetning for at brukerne skal ha tillitt til infrastrukturen. 
 
CLARINO Bergen Centre har oppnådd en viss konsolidering av infrastruktur i den forstand at data fra INESS, ASK og 
MeNoTa har blitt integrert i CLARINO. Denne integreringen gir gevinster ifm. drift og synlighet, også internasjonalt 
gjennom Norges deltagelse i CLARIN ERIC. Man kan vurdere en videre konsolidering. Hvordan en større infrastruktur 
evt. defineres og avgrenses, hvordan denne utformes mht. ledelse og styringsform, og hvordan denne driftes med 
en budsjettmodell, kan diskuteres nærmere med de involverte. 
 
Hilsen, 
Koenraad 
 

On 13 Aug 2019, at 00:57, Sigrun Åsebø <sigrun.asebo@uib.no> wrote: 
 

Kjære alle sammen, 
 
Fakultetet utnevnte i april 2019 en gruppe som skulle utarbeide en handlingsplan for 
forskningsinfrastruktur ved HF. Arbeidsgruppens plan er nå ute på høring. 
 
Infrastruktur knyttet til samlinger og arkiver er viktig for LLE, og vi sender derfor planen 
ut til orientering og for å få tilbakemelding. Vi ber om at alle innspill sendes til meg og 
Anna Polster innen førstkommende fredag (16.8) kl. 12.00. 
 
Beste hilsen 
Sigrun Åsebø 
 
Forskningskoordinator 

--  
Associate Professor, Art History 
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Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies 
Postbox 7805, N-5020 
University of Bergen 
Norway 
(+47)55583200 
(+47)41683977 
 
https://www.ntnu.no/kunstmangfold 
https://www.uib.no/personer/Sigrun.%C3%85seb%C3%B8 
<Forslag til handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved HF.PDF><Høring - handlingsplan for 
forskningsinfrastruktur ved HF-1.PDF> 
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Saksbehandler 
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Det humanistiske fakultet 
 

  

  

Høringssuttalelse fra UB - Handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved HF 

UB ønsker å takke fakultetet for anledningen til å delta i utarbeidelse av denne handlingsplanen. UB 
er svært positiv til tiltakene og ser frem til samarbeidet med fakultetet som skisseres der. Vi har noen 
innspill som vi mener kan styrke handlingsplanen. 

 

 Hovedmål B: 
o Delmål 1. Hovedaktivitet 2. Vi er usikre på hva som menes med denne 

hovedaktiviteten: «Etter behov arbeide for å tilby dynamisk og interaktiv bruk av 
forskningsinfrastrukturen». Vi lurer på om denne alternative formuleringen kan være 
mer konkret: «arbeide for å koble og tilgjengeliggjøre data gjennom åpne arkiv og 
databaser og oppdaterte grensesnitt». 
 

o Delmål 2. Hovedaktivitet 3. «Etablere (istedenfor «utrede muligheten for») en 
Dighumlab». Tidsperiode: 2020.  UiBs styringsgruppe for oppfølging av 
humaniorameldingen stiller seg positiv til tiltaket.  
 

o Delmål 3. Hovedaktivitet 1.  Legge til «lagring og deling av data» her: «Bidra til 
utvikling av planer og retningslinjer for sikker lagring av, tilgang til og deling av data i 
samsvar med gjeldende…» 

 

 Hovedmål C:  
o Delmål 1. Hovedaktivitet 2. Vi foreslår følgende omformulering for å understreke 

behovet for styrking av digital kompetanse: «Etablere fagnære fysiske tverrfaglige 
møteplasser med tilgang til ekspertise og verktøy (f.eks. DigHumlab) for å styrke 
digital kompetanse hos studenter og forskere». Tidsperiode: i løpet av 2020. 
 

o Vi savner konkrete aktiviteter tilknyttet forskning. Delmålene ser ut til å 
hovedsakelig omhandle undervisningsaktivitet. 
 

o Stortingsmeldingen Langtidsplanen for forskning og HU adresserer i større grad enn 

før forventninger og humanioras bidrag til å løse samfunnsutfordringer. Vi lurer på 

om infrastruktur for utfordringsdrevet humanistisk forskning bør inkluderes her, 

f.eks.: Legge til rette for infrastruktur og tjenester som støtter humanioras bidrag til 

tverrfaglig utfordringsdrevet forskning. 

Referanse Dato 

2019/4557-LESE 12.08.2019 
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o Vi foreslår et delmål om bruk av forskningsinfrastruktur og formidling: 

Delmål 3: «Øke aktiv bruk av forskningsinfrastruktur for å formidle kulturarven som 
UiB forvalter og UIBs humanistiske forskning». 
 

 Hovedmål D: 
o Vi foreslår at fakultetet vurderer et delmål til. Det målet er å posisjonere UiB som 

nasjonalt ledende på utvikling og deling av forskningsinfrastruktur for humaniora og 
digital kompetanse knyttet til disse.  

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Maria-Carme Torras Calvo 

Avdelingsdirektør Karin Cecilia Rydving 

Seksjonsleder, Seksjon for utdannings- 
og forskningsstøtte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



From: Kirsten Moen <Kirsten.Moen@uib.no>  
Sent: Friday, August 23, 2019 9:30 AM 
To: Unni Karin Utvik <Unni.Utvik@uib.no> 
Cc: Anne Beate Maurseth <Anne.Maurseth@uib.no> 
Subject: FFU og infrastruktur - med korrigert tilbakemelding 
 

FFU drøftet konkret følgende endringer i sak om Infrastruktur handlingsplan: 

 Hovedmål A, Delmål 4: «Etablere en egnet styringsstruktur» 

Tilføye «med modell som sikrer faglig representasjon» 

 Hovedmål C, Delmål 1 Hovedaktivitet 1: «Gjøre …. Lett tilgjengelig» 

Endres til «Utvikle en plattform som gjør infrastrukturen lett tilgjengelig for forskere og 

studenter» 

 

 Hovedmål C  

Stryke «forskning» i overskriften i hovedmål C  

Mvh 
Kirsten 
 



 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 

Telefon 55580000 
postmottak@uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542 

Det humanistiske fakultet 
Telefon 55589380 
post@hf.uib.no 

Postadresse 
Postboks 7805 
5020 Bergen  
 

Besøksadresse 
Harald Hårfagresgt. 1 
Bergen 
 

Saksbehandler 
Unni Karin Utvik 
55582060 
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Randi Barndon 
Anders Fagerjord 
Alois Pichler 
Karin Cecilia Rydving 
 
 

 

Oppnevning av arbeidsgruppe - handlingsplan for forskningsinfrastruktur 
Universitetsstyret vedtok i november 2017 Handlingsplan for forskningsinfrastruktur, jf. 
https://www.uib.no/ledelsen/115020/handlingsplan-forskningsinfrastruktur-2018-2022. 
 
En av tiltakene i handlingsplanen er at det i løpet av 2019 skal utarbeides fakultetsvise 
planer for større forskningsinfrastruktur. Planene skal ferdigstilles innen 15. september 2019 
(jf. brev av 13.12.18 fra Forskningsadministrativ avdeling, ephorte 2019/14141). 
 
Fakultetet oppnevner på denne bakgrunn en arbeidsgruppe med følgende mandat: 

 utarbeide handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved Det humanistiske fakultet i 
tråd med Universitetet i Bergens handlingsplan og de føringene som er gitt i brevet 
fra Forskningsadministrativ avdeling. 

 
Arbeidsgruppens sammensetning: 

 førsteamanuensis Randi Barndon, AHKR 
 instituttleder Anders Fagerjord, LLE 
 professor Alois Pichler, FOF 
 seksjonsleder Karen Cecilia Rydving, utdannings- og forskningsstøtte, UBB 

 
Arbeidsgruppen ledes av prodekan Anne Beate Maurseth og visedekan Claus Huitfeldt, og 
seniorrådgiver Unni K. Utvik er sekretær.  
 
Vi takker for at dere har tatt på dere oppgaven. 
 
Vennlig hilsen 

Jørgen Magnus Sejersted  
dekan Kim Ove Hommen 
 fakultetsdirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

Deres ref Vår ref Dato 

 2019/4557-UNU 09.04.2019 

mailto:postmottak@uib.no
http://www.uib.no/
https://www.uib.no/ledelsen/115020/handlingsplan-forskningsinfrastruktur-2018-2022
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5020 Bergen 

Besøksadresse 
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Bergen 

Saksbehandler 

Anne Fjellbirkeland 

55588178 
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Til fakultetene og Universitetsmuseet i Bergen  

 

  

 

Oppfølging av UiBs handlingsplan for forskningsinfrastruktur 
 
Med henvisning til informasjon gitt på dekanmøtet mandag 26 november:  
 

Universitetsstyret vedtok Handlingsplan for forskningsinfrastruktur i styremøte november 2017 (us-
sak 131/17). Handlingsplanen har fire Innsatsområder som alle har ulike delmål med tilhørende 
hovedaktiviteter. Planen kan lastes ned fra UiBs hjemmeside: 
https://www.uib.no/ledelsen/73994/planer 
 

a) Handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved fakultetene 
Et av tiltakene i UiBs handlingsplan er at det i løpet av 2019 skal utarbeides fakultetsvise planer for 
større forskningsinfrastruktur (ref. Innsatsområde A, Delmål 1). Vi ber med dette om at disse 
planene ferdigstilles og oversendes til universitetsledelsen innen 15 september 2019. Planene vil 
inngå som en orienteringssak på infrastrukturutvalgets møte 22 oktober 2019. I tillegg vil fakultetene 
bli bedt om å gi en statusrapport for arbeidet på utvalgets møte 4 juni 2019. Fakultet som sam-
arbeider nært med andre UiB avdelinger om forskningsinfrastruktur, bør inkludere disse i prosessen. 
 

b) Oppfølgingsarbeid knyttet til Innsatsområde A i handlingsplanen 
Universitetsledelsen satte i april 2018 ned en arbeidsgruppe med mandat til å gi anbefalinger til 
oppfølging av innsatsområdet som omhandler helhetlige rammer for felles og større 
forskningsinfrastruktur i handlingsplanen. Gruppen leverte sin rapport til universitetsledelsen i 
november, etter at den hadde blitt behandlet av infrastrukturutvalget i møte 30 oktober. Rapporten 
inneholder anbefalinger og føringer som er relevante for fakultetenes arbeid med egne 
handlingsplaner og for punkt c under. Rapporten er vedlagt dette brevet.  
 

c) Grunnlag for søknader om midler fra ny strategisk post for forskningsinfrastruktur ved UiB felles 
I budsjettet for 2016 ble det opprettet en ny fellespost for teknisk infrastruktur og vitenskapelig 
utstyr. Dette er et vekstområde i strategien, og i langtidsbudsjettet legges det opp til en betydelig 
økning i denne budsjettposten fram mot 2022. For 2019 er det satt av 71 mill hvorav 10 mill danner 
basis for en ny strategisk post for forskningsinfrastruktur ved UiB felles (us sak 105/18). 
Universitetsledelsen, i samarbeid med Infrastrukturutvalget, vil i løpet av våren 2019 avklare rammer 
og prosess for søknader fra fakultetene om tildelinger fra denne posten. 

 

Vennlig hilsen 

 

Christen Soleim 

fung. avdelingsdirektør  Anne Fjellbirkeland 

 seniorrådgiver 

Referanse Dato 

2017/14141-ANNFJ 13.12.2018 

  

https://www.uib.no/ledelsen/73994/planer
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Kopi 

Robert Bjerknes 

Universitetsbiblioteket 
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