Referat
Dato:
Tirsdag, den 5. december, 2017.
Kl. 13.00-14.00
Sted:
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke / IKIIN
Emne:
Notat fra Digitaliseringsstyrelsen (se bilag)
Deltagere:
Formand Josephine Nymand og Næstformand Inge Høst Seiding fra Grønlands Forskningsråd,
Sekretær Arnajaaq Lynge fra Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd; Erik FrydensbergHolm fra Digitaliseringsstyrelsen og Karl Kristian Olsen fra Departementet for Uddannelse,
Kultur, Forskning og Kirke.

Beslutninger
•
•
•
•
•

Grønlands Forskningsråd skal anvende F2 til sagsbehandling, dokumentdeling o.l.
Rådet skal have adgang til alt, men skal ikke foretage journalisering. Dette håndteres
alene af sekretæren.
Rådsmedlemmerne skal have F2 kursus, sekretæren skal have Superbruger F2 kursus
Ansøgerne skal have deres egen sags navn og ikke have en fælles mappe
Sager på Sekretærens F2 skal flyttes til den nye fælles F2 for Sekretariatet og
rådsmedlemmerne, derefter kan medlemmerne få brugernavne og almen
brugerkursus

NIS’ sager ligger i dag i F2 under IKIIN og skal, idet NIS er en selvstændig enhed, skilles ud
således at kun NIS’ sekretær og rådsmedlemmer har adgang. Dette er den første opgave der
skal løses, så hurtigt som muligt, i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og
forskningsrådssekretæren. I den forbindelse gennemgås der for fejljournalisering der kan
være sket: Alle sager der er journaliseret med et NIS-journalnummer af andre end
rådssekretæren skal ikke flyttes til NIS egne, nye F2 sags database. Dernæst oprettes
nuværende Rådsmedlemmer med passende rettigheder til at læse og skrive samt gives
adgang med Citrix fra hver enkelt rådsmedlems egen pc.
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Herefter er planen at:
-

der aftales en gennemgang af funktionalitet med en superbruger for sekretær, formand
og næstformand. I den forbindelse vurderes den nuværende sags dannelses-praksis ift.
retningslinjer for god journalpraksis herunder Selvstyrets overordnede, godkendte
journalinstruks.

-

der laves, med henvisning til Selvstyrets overordnede journalinstruks, et udkast til en
særlig instruks for brugen af F2 for forskningsrådssekretær og rådsmedlemmer.
Udkastet skal beskrive hvordan sagerne lægges og hvordan kommunikationen mellem
rådsmedlemmer og sekretær foregår i forbindelse med sags dannelse og adgangen til
den.

-

når udkastet foreligger indkaldes der til møde med alle rådsmedlemmer med henblik
på en superbruger-gennemgang af F2-brugen samt udkastet til den interne instruks
som herefter rettes til og godkendes endeligt.

I forbindelse med NIS’ brug af F2 gives og betales der licenser fra Digitaliseringsstyrelsen der
også vil bistå med løbende support, brugervejledning samt oprettelse og nedlæggelse af
brugere i forbindelse med udskiftning i Rådets/Rådets sekretariat.

Referenter:
Sekretær
Arnajaaq Lynge
Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd
Næstformand
Inge Høst Seiding
Grønlands Forskningsråd
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