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Bakgrunn 
Et viktig mål for UiB og for SV-fakultetet er å ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer 
av høy internasjonal standard. Å bygge samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur er et 
viktig virkemiddel for å nå fakultetets mål.  
 
DIGSSCORE (Digital Social Science Core Facility) er en digital samfunnsvitenskapelig 
kjernefasilitet som har sitt utspring i Norsk medborgerpanel som ble etablert som et 
internettpanel til bruk for digital surveyforskning ved Universitetet i Bergen 2012.  
Medborgerpanelet ble i 2016 utvidet med et Medborgerlaboratorium og infrastrukturen er nå 
finansiert av en fem årig bevilgning fra UiB og Bergen forskningsstiftelse. Budsjettet er på i 
overkant av 50 millioner kroner. 
 
Infrastrukturen bidrar til å gi kunnskapsgrunnlag for å møte flere av de store 
samfunnsutfordringene, som for eksempel klima, inkludering og menneskerettigheter, 
samfunnssikkerhet, og helse. Mange prosjekter benytter seg nå av data samlet inn gjennom 
kjernefasiliteten. DIGSSCORE posisjonerer miljøet i Bergen som internasjonalt ledende på 
feltet, og har rukket å bli en attraktiv samarbeidspartner for nasjonale og internasjonale 
partnere og prosjekter. DIGSSCORE er fundamentet i søknaden som ble sendt til Norges 
forskningsråd i høst om prosjektet KODEM, der ideen er å etablere en nasjonal infrastruktur 
av koordinerte nettpaneler for samfunnsfag og tverrfaglig forskning om demokrati og styring. 
KODEM har et budsjett på drøye 100 millioner for en 5-års periode. 
 

Da DIGSSCORE ble etablert i 2016, ble kjernefasiliteten lagt direkte under fakultetet, og med 

faglig aktivitet ved flere institutter. Denne plasseringen av DIGSSCORE ligger fast, men det 

er behov for å tydeliggjøre styringsstrukturen og DIGSSCOREs representasjon i relevante 

organer ved fakultetet. Her legges fram et forslag til vedtak i fakultetsstyret som tydeliggjør 

DIGSSCOREs plassering på SV-fakultetet. 

 

 
Organisering og ledelse 
For å tilrettelegge best mulig for tverrfaglig samarbeid og for å understreke den tverrfaglige 

profilen, er DIGSSCORE organisatorisk lagt direkte under SV-fakultetet. DIGSSCORE har en 

vitenskapelig leder, en faglig nestleder, samt en administrativ og en digital leder. Sammen 

utgjør disse fire senterets ledelse. I tillegg til senterledelsen har DIGSSCORE en 

styringsgruppe og et International Scientific Advisory Board. Senterleder oppnevner faglig 

leder for Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben, samt leder for de seks tematiske 

forskningsenheter i Medborgerpanelet. Det faglige arbeidet med panelet og laboratoriet 
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monitorers av to vitenskapelige komitéer, henholdsvis for Medborgerpanelet og 

Medborgerlaboratoriet. 

 

Senteret skal levere årlige budsjett samt jevnlige økonomirapporter. DIGSCCORE inviteres 

også til de årlige budsjettdialogene med fakultetsledelsen. 

 

Økonomiseksjonen ved fakultetet leverer økonomitjenester til DIGSSCORE, HR-seksjonen 

leverer HR-tjenester. Administrativ leder ved senteret DIGSSCORE har fullmakter 

tilsvarende en administrasjonssjef. Administrativ leder rapporterer til fakultetsdirektøren. 

Senterleder (Professor Elisabeth Ivarsflaten, DIGSSCORE og Sam.pol.) leder senteret 

Faglig nestleder (Professor Stefan Dahlberg, DIGSSCORE og Sam.pol.)  

Leder Norsk medborgerpanel (Professor Stefan Dahlberg) 

Leder Medborgerlaben (Professor Sigve Tjøtta, Økonomi) 

Administrativ senterleder (Hiwa Målen, DIGSSCORE) 

Digital leder (Erla Løvseth, DIGSSCORE) 

 

Forskningsenheter knyttet til Norsk medborgerpanel (hovedkoordinatorer i parentes) 

o Migrasjon, ekstremisme og menneskerettigheter (Førsteamanuensis Hege 

Høivik Bye, samfunnspsykologi, og Førsteamanuensis Susanne Bygnes, 

sosiologi) 

o Klima og miljø (Seniorforsker Endre Tvinnereim, NORCE og 

førsteamanuensis II CET/Geografi og Professor Gisela Böhm, 

samfunnspsykologi) 

o Politisk adferd og demokrati (Forsker II Sveinung Arnesen, NORCE og 

Førsteamanuensis II Sam.pol; Researcher Yvette Peters, Sam.pol) 

o Politisk kommunikasjon (Professor Stefan Dahlberg, Sampol, og Postdoktor 

Erik Knudsen, Infomedia) 

o Helse (Førsteamanuensis Kristine Bærøe, Global helse og samfunnsmedisin, 

og Førsteamanuensis Cornelius Cappelen, Sampol) 

o Lokaldemokrati og reformer (Professor Anne Lise Fimreite, Sam.pol, og 

Postdoktor Kiran Auerbach, Sam.pol). 

 

I tillegg ble det med utspring i et BFS-Starting Grant prosjekt opprettet et Representantpanel 

hvor alle folkevalgte politikere i Norge ble invitert til å delta. I løpet av 2019 vil det også 

opprettes et journalistpanel.   

 

Både Medborgerpanel og Representantpanel driftes av en ekstern databehandler som har 

vunnet en åpen anbudskonkurranse. For tiden er dette Ideas2Evidence. DIGSSCORE 

samler inn data for forskere ved to konsortiumsinstitusjoner utenfor UiB, NORCE og NHH. 

 

 

1.Senterleder    

Senterleder er faglig og organisatorisk ansvarlig for daglig drift. Arbeidet knyttet til å være 

senterleder er for tiden en 100% stilling hvorav 50% går til forskningsledelse og 50% er 

forskningstid. Fakultetsstyre/dekan bestemmer stilingsomfang og funksjonstid for 

senterleder. 

  

Professor Elisabeth Ivarsflaten oppnevnes som senterleder for perioden 2019 - 2020. 
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Senterleder rapporterer til dekan. Det innebærer blant annet at senterleder har årlige 

medarbeidersamtaler med dekan og at viktige avgjørelser og budsjettmessige disposisjoner 

skjer i linjen til dekan. Senteret må legge frem årlige rapporter for fakultetsstyret. 

Senterleder deltar i dekanens utvidede ledergruppe. Det innebærer at senterleder inviteres til 

instituttledermøter og møter når saker relevante for senteret skal diskuteres. 

 

Senterleder har fullmakt til å forplikte DIGSSCOREs deltakelse i prosjekter, konsortium eller 

annet. Fagmiljøer ved UiB, som skriver DIGSSCORE inn i søknader om ekstern finansiering 

eller strategiske planer må avklare dette med senterledelsen. Signert letter of intent skal 

foreligge for alle søknader og formelle strategidokumenter hvor DIGSSCORE inngår.  

Forpliktelser fra DIGSSCOREs side som har budsjettmessige konsekvenser, må senterleder 

avklare med dekan. 

 

Eventuelle eksternt finansierte prosjekter som senterleder genererer skal legges på relevant 

institutt, publikasjoner skal påføres relevant instituttadresse. 

 

2.Styringsgruppen 

 Styringsgruppens mandat og oppgaver:  

 Fatte beslutninger som gjør at kjernefasiliteten når sine mål.  

 Behandle strategier og planer for kjernefasilitetens utdannings- og 

forskningsvirksomhet, samt prinsipielle spørsmål knyttet til drift og utvikling.  

 Holde oppsyn med resultatutviklingen ved kjernefasiliteten.  

 Behandle budsjett og regnskapsrapporter 

 Ivareta interessene til fagmiljøene som bruker kjernefasiliteten ved Universitetet i 

Bergen og øvrige konsortiumsinstitusjoner. 

Styringsgruppen oppnevnes for to år, og ledes av dekan. Medlemmer oppnevnes av 

Fakultetsstyret, og skal ha representanter fra institutter ved SV-fakultetet, involverte forskere, 

og eksterne samarbeidspartnere. Innstiling på representanter skjer etter samråd med faglig 

leder. Senterleder for DIGSSCORE er styringsgruppens sekretær. Styringsgruppen 

rapporterer til fakultetsstyret. Styringsgruppen møtes minst to ganger i året.  

  

3. International Scientific Advisory Board (ISAB) 

DIGSSCORE har et ISAB som består av internasjonalt anerkjente fagpersoner. ISAB møtes 

hvert annet år. De monitorerer DIGSSCOREs utvikling, gir råd, og bidrar til internasjonal 

rekruttering og omdømme.  Senterleder har oppnevnt ISAB og vil foreta utskiftninger ved 

behov. 

 

ISAB består i dag av: 

Diana Mutz, Professor UPenn. 

Jon Krosnick, Professor, Stanford. 

Leonie Huddy, Professor, SUNY Stony Brook 

Annelies Blom, Vitenskapelig leder for det tyske internettpanelet (GIP), Mannheim 

Marcel Das, Vitenskapelig leder for det nederlandske internettpanelet (LISS),  

Johan Martinsson, Vitenskapelig leder for det svenske medborgerpanelet 

Robert Ford, Professor, Manchester 

Rune Stubager, Professor, Aarhus 

Toril Aalberg, Professor, NTNU 
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Ansettelser  
Stillingsutlysninger knyttet til DIGSSCORE skal drøftes i styringsgruppen, og skal gjenspeile 

ambisjonen om å være en digital samfunnsvitenskapelig infrastruktur og et tverrfaglig senter 

med kjerne i samfunnsvitenskapen. DIGSSCORE kan lyse ut stillinger som favner flere 

fagfelt. Bortsett fra senterlederen, er DIGSSCORE ikke en enhet som i seg selv har ansatte. 

Administrativt ansatte vil bli ansatt i fakultetets fellesadministrasjon, mens vitenskapelig 

ansatte, bortsett fra senterlederen, vil bli ansatt på institutter hvor de har den mest naturlige 

tilknytning. For doktorgradsstipendiater vil dette normalt være der hvor hovedveileder er 

ansatt. Arbeidssted vil måtte avklares i hvert tilfelle, enten i DIGSSCORE sine lokaler eller på 

det relevante instituttet. 

 

Ved ansettelse i rekrutteringsstillinger som er finansiert gjennom midler generert av 

DIGSSCORE eller direkte bevilget til DIGSSCORE, er det senterleder som initierer 

ansettelsesprosessen. Senterleder har ansvar for å lage forslag til utlysningstekst og til 

sammensetning av komite. Dekan foretar den formelle godkjenning og oppnevning av disse. 

Senterleder lager forslag til innstilling og signerer denne. Instituttleder på relevant institutt 

innstiller. 

 

Senterleder har hovedansvaret for gjennomføring av intervju og innstilling. Dette må skje i 

samarbeid med relevant instituttleder, dvs. ved det institutt der vedkommende skal ansettes. 

Relevante instituttledere skal også kunne komme med innspill til utlysningstekst når det er 

søkere som potensielt vil kunne bli ansatt på deres institutt. Vedtak om ansettelse i 

stipendiatstillinger skjer i Ansettelsesutvalget på fakultetet.  

 

 
Finansiering 
DIGSSCORE er finansiert for en femårs periode, til og med 2020. Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet bidrar med i overkant 30 millioner i egenandel, som en 

kombinasjon av friske midler, stipendiatstillinger og egeninnsats. I tillegg er DIGSSCOREs 

finansieringsmodell basert på at prosjekter kjøper seg tid og plass i spørsmål til panelene og 

laboratoriet. Her er det allerede bygget opp en betydelig prosjektportefølje. Finansiering av 

DIGSSCORE etter 2020 er ikke avklart. Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil sammen 

med DIGSSCORE initiere en prosess for å sikre en videre finansiering etter 2020. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtar styringsstruktur for senteret 

DIGSSCORE slik det er beskrevet i saken.  

Elisabeth Ivarsflaten oppnevnes som senterleder for perioden 2019-2020. 

 
   

 
Jan Erik Askildsen Alette Gilhus Mykkeltvedt 
Dekan fakultetsdirektør 
  
 
5/12-2018 Alette  
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