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HØRING AV UTKAST TIL LOV OM RAPPORTERING TIL DATABASE FOR 
VITENSKAPELIG PUBLISERING 
 
Havforskningsinstituttet er et rådgivende forskningsinstitutt og kommer ikke inn under ordningen 
med resultatbasert finansiering. Vi vil likevel ta i bruk Cristin/Norsk vitenskapsindeks for 
rapportering av vitenskaplig publisering fordi vi finner det formålstjenlig å sammenligne oss med 
universitets- og høgskolesektoren og fordi dette synliggjør vår vitenskaplige produksjon i de rette 
kanaler. 
 
Vi har gått gjennom forslaget til lov om rapportering til databasen, og sjøl om vi har forståelse for 
behovet for korrekt identifikasjon av den enkelte forsker er vi kritisk til kravet om å oppgi 
personnummer. Personnummeret er vår eneste unike identifikasjon som enkeltpersoner og en bør 
være svært restriktiv med å pålegge bruk av det til annet enn rent personlige ting. 
 
Innenfor medisinen har en utviklet et autorisasjonsnummer for hver lege. Et slikt system burde også 
kunne utvikles for vitenskaplig rapportering. Det vil ha samme mulighet for identifikasjon som 
personnummeret, samtidig vil det kun bli brukt i profesjonell sammenheng. Vi mener dette skillet 
mellom det private og det profesjonelle er nødvendig og riktig sett i et personvernperspektiv. 
 
Vi mener derfor at lovteksten slik den nå foreligger ikke bør vedtas, men at en setter i gang arbeid 
med å utvikle en autorisasjonsordning for forskere til bruk i all rapportering. Det følger av dette at 
også forslaget til forskrift må endres. 
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