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Høring av utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering 

 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) faller ikke inn under den foreslåtte lovens § 2s virkeområde siden instituttet 

ikke mottar offentlig resultatbasert finansiering av forskning basert på bruk av indikatorer for vitenskaplig 

publisering. 

 

Vi har ingen kommentarer til selve lovutkastet, men ønsker å opplyse om følgende: 

Instituttet tok i bruk deler av databasen Cristin i 2010 for å systematisere og lette den pålagte årlige 

rapporteringen til Forsvarsdepartementet og den frivillige rapporteringen til NIFU. Biblioteket har til nå lagt inn 

informasjon om publisering på vegne av instituttets forskere. Fra og med sommeren 2011 vil hver enkelt forsker 

selv legge inn sine eksterne vitenskaplige publiseringer i databasen Cristins resultatmodul (NVI). 

 

Da FFI i 2010 vedtok å ta i bruk Cristin, hadde vi en grundig diskusjon om hvordan vi skulle takle dette med å 

legge inn forskernes fødselsnumre uten at det ble for stor sikkerhetsrisiko. Ved FFI ønsker vi ikke at det skal 

være mulig for eksterne å få ut lister over ansatte eller informasjon om dem. Det ble derfor vedtatt at vi ikke 

skulle generere lister over de ansatte fra personalkontorets system og sende over til Cristin, men at FFIs 

superbrukere, som er bibliotekarene, skulle få slike lister og legge dem inn manuelt. Det er gjennomført, og vi 

anser sikkerhetsrisikoen som minimal. Vi er trygge på at Cristins administrasjon behandler disse dataene på en 

forsvarlig måte. 

 

Vennlig hilsen 

 
Anne-Lise Hammer 

kommunikasjonssjef 


