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Norsk Studentunion (NSU) takker for muligheten til å bli hørt i forbindelse med 

forslaget til Nasjonalt digitalt universitetsmuseum. Landsstyret i NSU har 27.09.09 

vedtatt følgende høringsuttalelse: 

 

 

Generelle kommentarer  

 

NSU stiller seg positiv til forslaget om å opprette et nasjonalt digitalt universitetsmuseum 

(NDU) som tilgjengeliggjør og tilrettelegger museenes samlinger for bruk innen forskning, 

forvaltning, skole og allmennheten. Vi er meget fornøyde med at dette trolig vil føre til en 

allmenngjøring og demokratisering av kunnskapen universitetsmuseene sitter på i dag. Vi er 

enige med utvalgets vurdering av at NDU med dette vil bidra til mer livslang læring. 

 

I tillegg ønsker vi å rose utvalgets fokus på viktigheten av at NDU må være universelt 

utformet og i størst mulig grad tilgjengelig for alle. 

 

 

Open Access 

 

Det må være et mål i et kunnskapssamfunn at kunnskap er fritt tilgjengelig. NSU er svært 

glade for at NDU bidrar til en slik utvikling i retning av mer Open Access, altså gratis og fritt 

tilgjengelig digitalt materiale på Internett. Vi er derfor også meget positive til utvalgets 

forslag om at NDU bør samarbeide med universitetsbibliotekene og deres Open Access-

satsning, siden disse vil ha såpass mange sammenfallende formidlingsmål og felles 

utfordringer som de sammen kan utvikle gode løsninger på.  

 

 

Studenter og NDU 

 

I kapittelet om tilpasning av NDU til de ulike målgruppene, antas det at studenter og 

forskere vil ha samme behov i bruken av forskningsportalene, og at det derfor kan være 

den samme løsning for begge disse gruppene. NSU usikker på om dette alltid vil være 

tilfelle, da det er en del forskjeller på hvordan en student og en forsker tilnærmer og 

tilegner seg kunnskap. Dersom man vil gå for en fellesløsning, må denne være så 

brukervennlig at alle studenter skal kunne nyttegjøre seg av NDU på en enkel og god 

måte. 

 

NSU mener dessuten at studentene må være representert i det forslåtte styret for NDU. 

 

Økonomiske utfordringer med NDU 

Utvalget anslår at ”Fyrtårnet NDU” vil koste 50 millioner kroner årlig, samt en 1,4 

millioner kroner i oppstartsinvesteringer. Utvalget foreslår at disse midlene skal 

omfordeles fra andre budsjettposter, fjernt fra universitetenes. Dersom pengene til 

prosjektet derimot må tas fra de samme rammene som til sektoren, foreslås en mindre 

ambisiøs digital løsning. NSU er enige med utvalget om at NDU er den foretrukne 



Høringssvar til forslag om opprettelse av Nasjonalt digitalt universitetsmuseum. 
Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion 

 

Side  3 

formidlingsløsningen, men må likevel påpeke at det her er snakk om svært mye penger 

innen en sektor som allerede i dag får for lite bevilgninger.  

Finansieringen av NDU må ikke gå på bekostning av basisbevilgninger til 

utdanningsinstitusjonene som skal sikre god utdanningskvalitet og grunnforskning. 

NSU mener derfor at Kunnskapsdepartementet her må gå inn med friske midler, for å 

sikre at den digitale tilgjengeliggjøringen av museumsinnholdet blir best mulig og når 

ut til allmennheten. 

 

Universell utforming 

  

NSU stiller seg svært positiv til at kravet til universell utforming blir lagt som et 

grunnleggende premiss for utviklingen av NDU. Universitetsmuseenes samlinger bør komme 

alle til gode, og dette sikres best gjennom universell utforming. Vi ser det også som 

sannsynlig at NDU, i kraft av omfanget og ressursbruken i den planlagte satsningen, vil kunne 

få en ”fyrtårnfunksjon” innenfor universell utforming og formidling av nettbasert 

informasjon. NSU forventer at aktuelle brukerorganisasjoner rådføres i prosessen rundt den 

praktiske utformingen av NDU. 

 

 


