
 

 

Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim Telefon:  73 90 40 00    Telefax:  73 92 16 20   E-post: ngu@ngu.no 

Postadresse:      Postboks 6315 Sluppen, 7491 Trondheim Foretaksnr.: NO 970 188 290   Internett: http://www.ngu.no 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet 

 

Postboks 8119 Dep. 

0032 OSLO 

 

 

Deres ref.: 201101029-/EHD Trondheim 12.05.11 

Vår ref.: 11/00153-2 

Prosjekt: 001230 

 

 

HØRING AV UTKAST TIL LOV OM RAPPORTERING TIL DATABASE FOR VITENSKAPELIG 

PUBLISERING 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser til Kunnskapsdepartementets brev av 21.02.11 om denne 

saken, samt NGUs høringsuttalelse datert 11.03.09 vedrørende "Forslag om en felles database for 

vitenskapelig publisering". Høringsuttalelsen følger vedlagt. 

NGU har ingen merknader til forslaget til lov om rapportering til database for vitenskapelig publisering og 

forslaget til forskrift om rapportering til Norsk vitenskapsindeks. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Morten Smelror 

adm. direktør 

           Amund Rein 

           Utredningsleder 
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FORSLAG OM EN FELLES DATABASE FOR VITENSKAPELIG PUBLISERING  

 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 12.12.08 om 

denne saken. NGU har følgende kommentar til den nasjonale arbeidsgruppens enstemmige innstilling. 

 

NGU er enig i at det etableres en felles database for vitenskapelig publisering, kalt Norsk Vitenskapsindeks 

(NVI), og at databasen inngår i et nytt, felles forskningsinformasjonssystem som utvikles på grunnlag av 

eksisterende løsninger i universitets- og høgskolesektoren. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler at alle forskningsinstitusjoner med finansiering knyttet til indikatorer for 

vitenskapelig publisering skal ta i bruk NVI, og framholder at også andre forskningsinstitusjoner bør 

registrere vitenskapelige publikasjoner i databasen. 

 

NGU er en kartleggings- og forskningsinstitusjon. På kartleggingsområdet har NGU flere nasjonale 

databaser på sine ansvarsområder. Denne oppgaven gjennomføres innen rammen av samarbeidet Norge 

digitalt. I tillegg har NGU en relativt betydelig forskningsaktivitet med årlig vel 100 artikler i vitenskapelige 

tidsskrifter. Hittil har ikke NGU registrert sin vitenskapelige produksjon i noen av de to 

informasjonssystemene Forskdok og Frida. Men når det nå vil bli ett, felles system så vil NGU følge 

anbefalingen fra arbeidsgruppen om at også "andre forskningsinstitusjoner", som er den kategorien NGU 

kommer inn under i denne sammenheng, bør registrere sine vitenskapelige publikasjoner i NVI. 
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Morten Smelror 
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