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Høringssvar fra Statens arbeidsmiljøinstitutt: Forslag til lov om rapportering til 

database for vitenskapelig publisering 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) avgir med dette våre kommentarer til høringen om 

forslag til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering. STAMI har tidliger 

avgitt positiv høringsuttalelse knyttet til etablering av nasjonal database for vitenskapelig 

publisering. Dette vil være en god nasjonal indikator over vitenskapelig produktivitet. Når det 

gjelder en slik databases egnethet som styrende ift. presasjonsbasert finansiering er det 

berettiget å stille noen spørsmål. Så langt STAMI kan se innebærer registrering av 

fødselsnummer på artikkelforfattere i databasen ingen gevinst utover en personmessig 

kvalitetssikring knyttet opp til finansieringstilskudd basert på publisering. Dette vil 

nødvendigvis føre til merarbeid, uten at gevinsten fremstår som veldig tydelig. 

Forskning er i stor grad basert på samarbeid, og enkeltforskere er ofte tilknyttet flere 

institusjoner. Et for rigid finansieringssystem knyttet opp til individbasert 

institusjonstilknytning kan synes som i overkant detaljert sett i forhold til forventet gevinst. Et 

opplagt poeng er eksempelvis dr.gradsstudenter som er tilknyttet institusjoner som 

forskningsinstitutter som må ha opptak til dr.gradsstudier hos utdanningsinstitusjoner. I slike 

sammenhenger har det vært kultur for at dr.stipendiatene har oppgitt dobbel adresse på de 

vitenskapelige artiklene, selv om arbeidet ikke er utført ved utdanningsinstitusjonene. 

Hvordan er slike forhold tenkt behandlet i det nye systemet? Er det slik at det vil komme 

sentrale retningslinjer knyttet til bruk av flere adresser/institusjonstilknytninger?  

STAMI har ingen prinsippielle innvendinger mot å benytte fødselsnummer for 

artikkelforfattere, så fremt disse data innsamles og behandles på en sikker måte, og disse ikke 

skal koples mot andre registre etc. Men vi tillater oss å stille spørsmålstegn ved om 

nytteverdien av å gjøre dette forsvarer ressursbruken. 

 

Med vennlig hilsen  
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