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Oppdraget fra NFR – si noe om:

Hvilken rolle har NSD i å tilby e-infrastrukturtjenester i dag?

Hvordan ser NSD på fremtidige behov for e-infrastrukturtjenester 

for forskning (og forvaltning) og sin egen rolle i det fremtidige 

landskapet?

Hvordan samordner NSD sin virksomhet med andre aktører, f.eks. 

koordinasjon med fagspesifikke e-infrastrukturer?

Er det pågående omstruktureringsprosesser i virksomheten? I så 

fall, er den samordnet med andre e-infrastrukturer – både generiske 

og fagspesifikke?



NSD som nasjonal infrastruktur

I saksfremlegget til Hovedstyret skriver Forskningsrådet:

«NSD er gjennom nær 30 års virksomhet blitt bygd opp som en nasjonal infrastrukturtjeneste, og har 

representert Forskningsrådets viktigste satsing på infrastruktur og datatjenester, i første rekke for 

samfunnsvitenskapelig forskning, men etter hvert også for andre forskningsområder. For Forskningsrådet er 

det viktig å sikre at virksomheten fortsetter som et nødvendig grunnlag for den empiriske forskning». 

Spørsmålet er på hvilken måte? Hvilke behov skal NSD dekke, hva er NSD spesielt god på, hva kan og bør vi 

bidra med?

«Selskapet har som formål å drive dataforvaltning og tjenesteyting overfor forskningssektoren».

«For relevante prosjekter innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og helse, miljø og utviklingsforskning, vil 

vi gjennom de utlysningene det gjelder be om at dere arkiverer data hos Norsk senter for forskningsdata (NSD), og 

skrive dette inn i kontrakten for prosjektene». (Norges forskningsråd, 19.12.2017)

Revisjon av Forskningsrådets kontrakter

Hovedstyret peker på at det er viktig at NSDs særstilling opprettholdes og ikke undergraves. (62/17 – HS)

NSD som nasjonalt forskningsdataarkiv



Viktige oppdragsgivere- og samarbeidspartnere

Forskningsrådet

• Nasjonalt arkiv for 
resultatdata med 
finansering fra NFR 

• Grunnbevilgning/infra
strukturmidler (etter 
søknad)

Datatilsynet

• NSD bindeledd mellom Datatilsynet og 
forskningssektoren siden 1981

• Personvernombud siden 2003

Statistisk 
sentralbyrå

• Formell avtale siden 
1976 om forvaltning 
av data til forskning

• MICRODATA.NO

Forskningsmiljøene

• Tett kontakt mange 
fagfelt/fagspesifikke 
e-infrastrukturer

• Avtaler om arkivering, 
personverntjenester 
og DBH

Internasjonalt

• H2020 SHHOC

• Bredt spekter av internasjonale 
samarbeidspartnere

• Norsk SP i CESSDA ERIC

• Dataarkiv for ESS ERIC 

• Personvernombud for ESS ERIC

Arkivverket

• Formell avtale om 
arkivering av 
forskningsdata 
siden 2014

Kunnskapsdepartementet

• Eier

• Tilskudd til DBH



Samarbeid med fagspesifikke e-infrastrukturer

eVIR - e-infrastructure for Video Research

• Ny nasjonal eInfrastruktur for forskning og undervisning basert på videodata

• Blir ledet av Universitetet i Oslo

• NSD:

• personvernproblemstillinger

• opplegg for dokumentasjon, lagring og gjenfinning

ACCESS Life-Course Database

• Videreføring av infrastruktur som skal stimulere til økt bruk av data fra to store studier: 

• Den norske panelstudien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) 

• Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG)

• Fri tilgang til kvalitetssikrete samfunnsvitenskapelige longitudinelle livsløpsdata

• Oslomet/NOVA og NSD

• NSD: Dataforvaltning - opplæring

• gjøre data tilgjengelig enkelt og gratis for forskningsmiljøene

• tilrettelegge data for on-line analyser

• Gjøre data FAIR 



CESSDA

En dataintensiv ESFRI forskningsinfrastruktur

Om CESSDA

• ERIC: European Research 

Infrastructure Consortium

• På det europeisk veikartet

• På det norske veikartet

• Eies av kunnskapsministeriene i hvert 

medlemsland 

• Norge er vertsland

• Hovedkontor i Bergen

• Hvert ministerium må utpeke en 

Service Provider (tjenesteleverandør)

• Hver Service Provider må godkjennes 

av CESSDA i forhold til spesifikke krav

• NSD er norsk Service Provider



NSD deltar i SSHOC
Horizon 2020

Social Sciences & Humanities Open 

Cloud, 14, mill, 5 SSH ESFRI ERICs,14 

partnere, 26 “linked third parties”.

• NSD: tre arbeidspakker (79 PM) som 

«linked third party» under CESSDA og 

ESS 

I WP5 Innovations in Data Access deltar 

NSD engasjert i :

• Task 5.2 Hosting and sharing data 

repositories (CESSDA, 10 PM)

• Task 5.3 Legal Issues of innovative 

data access (CESSDA, 10 PM)

• Task 5.5 Preparing cross national 

survey data for the EOSC. ESS 

pilot/use case (ESS, 53 PM)

NSD skal bruke ESS i en pilot som skal 

vise hvordan data og metadata fra en 

internasjonal, repeterende  intervju-

undersøkelse kan bli tilrettelagt for 

EOSC og oppfylle prinsippene for FAIR.

I WP6 Fostering Communities, 

Empowering Users, & Building Expertise

deltar NSD i:

• Task 6.3 Empowering Users: Training 

Materials and Learning Paths 

(CESSDA, 4 PM)

I WP8 Governance/ Sustainability/Quality 

Assurance deltar NSD i:

• Task 8.3 Ethical Issues (CESSDA, 2 PM)







Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata

(KD, 2017) 



Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren
Om infrastruktur for beregning, analyser, lagring, og kommunikasjonsløsninger som gjør det mulig 

for dem å delta i den internasjonale forskningsfronten kap 5.3.2., s 17) 

Det er sannsynlig at kostnadene til dette og avansert

brukerstøtte og kuratering av data vil øke. 

Det er stort behov for å utvikle gode 

modeller for bærekraftig, langsiktig drift. 

Både UNINETT og NSD tilbyr i dag denne type 

tjenester og har det som det er viktig å ivareta 

og bygge videre på i den videre utviklingen. 

Ansvar for oppfølging: KD, Forskningsrådet, 

tjenesteorganet, NSD og UNINETT i samarbeid med institusjonene.



Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av 

forskningsdata

• Tjenesteorganet (Unit) gis ansvar for oppfølging av regjeringens 

digitaliseringspolitikk, herunder arbeidet med åpen tilgang til 

forskningsresultater og forskningsdata.

• Organets oppgaver skal ivaretas sammen med Norsk senter for 

forskningsdata (NSD) og UNINETT som i større 

grad enn i dag vil bli spisset inn mot leveranse 

av infrastruktur og støttetjenester.

• Digitaliseringsstrategien legger føringer for videre 

rolle- og arbeidsdeling mellom tjenesteorganet, 

UNINETT og Norsk senter for forskningsdata (NSD), som vil bli 

avklart i løpet av 2018.

(Kap 2.4, s 19:  Nytt organ for høyere utdannings- og forskningstjenester)




