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Advisory Board – Danmarks Forskningsportal  

 

Formål 

Til at rådgive Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om den generelle og overord-

nede udvikling af Danmarks Forskningsportal skal der nedsættes et Advisory 

Board. Advisory Board skal bestå af beslutningstagere fra væsentlige interessen-

ter på forskningsområdet i Danmark, og det skal bistå styrelsen med at fremme, at 

der på nationalt plan opnås større og bedre viden om resultater og effekter af inve-

steringerne i forskning, inklusiv i den grønne forskning. Dette indebærer rådgiv-

ning omkring udvikling af portalen og infrastrukturen samt rådgivning omkring por-

talens drift, support og kommunikation. 

 

Baggrund  

Danmarks Forskningsportal, der finansieres af Uddannelses- og Forskningsstyrel-

sen, er et nationalt initiativ, der skal understøtte robuste og åbne indsigter i og 

analyser af dansk forskning.  

 

Danmarks Forskningsportal fokuserer på indsigter på nationalt plan og supplerer 

således institutionelle systemer, der har fokus på den enkelte institution og dens 

enheder, og globale ’research intelligence’ systemer, der tilbyder indsigter og ana-

lyser på globalt plan.  

 

Danmarks Forskningsportal udvikles og drives på opdrag af Uddannelses og - 

Forskningsstyrelsen af NORA (National Open Research Analytics) - et team ved 

Danmarks Tekniske Universitets IT-organisation på Risø. 

 

Opgaver 

Advisory Board skal rådgive Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om følgende 

emner: 

 Udvikling af portalen og infrastrukturen 

o Hvilke analyser og hvilken søgefunktionalitet bør portalen udvikles til at 

kunne understøtte? 

o Hvad bør prioriteringsrækkefølgen for disse ønsker være? 

o Mangler der datasæt eller datatyper i infrastrukturen? 

o Mangler der analysemetoder og visualiseringer? 

o Er der inspiration at hente fra tilsvarende nationale tiltag i beslægtede 

lande? 

 Drift, support og kommunikation 

o Er den tekniske drift og performance tilfredsstillende? 

o Er supporten tilfredsstillende? 

o Er kommunikationen tilfredsstillende? 

 

Sammensætning 

Advisory Board sammensættes på følgende vis: 

 

 Danske Universiteter – 2 medlemmer + 1 observatør 

 Danske Professionshøjskoler – 1 medlem 
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 SEDIRK – 1 medlem 

 Danske Regioner (hospitaler) – 1 medlem 

 Innovationsfonden – 1 medlem 

 Danmarks Frie Forskningsfond – 1 medlem 

 Novo Nordisk Fonden -1 medlem 

 Danish e-Infrastructure Cooperation (DeIC) – 1 medlem 

 Danish Association og Research Managers and Administrators (DARMA) – 1 
medlem 

 Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) – 1 medlem 

 Det Kgl. Bibliotek – 1 medlem 

 Rigsarkivet – 1 medlem 

 Danmarks Statistik – 1 medlem 

 

Ledelse og sekretariatsbetjening 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er formand for Advisory Board, og NORA-

teamets chef leder møderne. 

 

Et sekretariat bestående af medarbejdere fra NORA-teamet og Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen forbereder møderne og fremsender mødemateriale til med-

lemmerne af Advisory Board.  

 

Mødekadence m.m. 

Advisory Board mødes 2 gange om året eller efter behov. Møderne vil typisk være 

af 2-3 timers varighed og holdes fysisk – med forbehold for Covid19 – i Uddannel-

ses- og Forskningsstyrelsen.  

 

Der ydes ikke honorar eller refunderes rejseomkostninger i forbindelse med delta-

gelse i møderne i Advisory Board. 

 


