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Høringsuttalelse til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering 

 

Høgskolen i Sør-Trøndelag mener at omtalte felles database for registrering av vitenskapelige 

publikasjoner er et tiltak som fremmer kvalitet i registreringen, og gir et godt grunnlag for 

resultatbaserte økonomiske tildelinger til den enkelte institusjon.  

 

HiST er opptatt av at de registrerte data er av høy kvalitet og har god ettersporbarhet. 

Høgskolen ser på den foreslåtte lov som et grunnlag for å oppnå slik kvalitet og 

ettersporbarhet. 

 

Høgskolen støtter en restriktiv tilgang til bruk av fødselsnummer og opplysninger som direkte 

kan forbindes med de individer som registreres i databasen. HiST ønsker at nedenstående 

momenter bør vektlegges i den videre prosess med lov, forskrift og implementering: 

 

 Vi vil understreke betydningen av at den enkeltes personvern blir ivaretatt ved at det klart 

kommer fram i lov og forskrift hvilke formål det innsamlede fødselsnummeret vil bli 

benyttet til, og at det ikke åpnes for framtidig utvidet bruk av fødselsnummeret til nye 

formål eller nye koplinger med andre registre. 

 Informasjonsplikten må ivaretas på en god måte siden den enkelte forsker/medforsker ikke 

blir forespurt om tillatelse til bruk av fødselsnummer.  

 Vi forutsetter at de rettigheter som “Lov om behandling av personopplysninger” angir for 

den registrerte, blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.. 

 Det må vurderes hvordan systemet skal håndtere forsker/medforsker som ikke har norsk 

personnummer, for eksempel utenlandske medforskere. 

 Det må vurderes om den foreslåtte lov/forskrift kommer i konflikt med eksisterende 

konsesjoner til de registre den enkelte institusjon må benytte som datakilde. Særlig om 

dette er innenfor de formål fødselsnummer i student/ansatt-registre kan brukes til. 
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