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Høringsuttalelse - ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege 

dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven 

1. Innledning 

Universitetet i Oslo viser til Kulturdepartementets høringsbrev 20. juni 2016 med forslag om ny 

forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument og endringer i forskrift til 

åndsverksloven. 

Tilgang til pliktavlevert materiale er sentralt i forsking og studier for mange av studentene og 

forskerne ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo har et stort antall studenter og vitenskapelig 

tilsatte, og er en betydelig produsent at kunnskap og forsking. En stor del av de vitenskapelig 

tilsattes produksjon vil måtte pliktavleveres. Universitetssektoren er derfor et sentrale virkeområde 

for de nye reglene om pliktavlevevering. 

Universitet er tilfreds med forslaget som er lagt fram, og er av den oppfatning at fire 

brukstillatelser for UH-sektoren og den tekniske løsningen med adgang til å strømme materialet 

fra Nasjonalbiblioteket til IP-adresse gir god tilgang til det pliktavleverte materialet. Universitet ber 

imidlertid om at antall brukstillatelser evalueres etter et gitt tidsrom, med tanke på om det er for få 

tillatelser til å dekke behovet. 

2. Forslag om digital tilgang for UH-sektoren til pliktavleverte dokumenter som 

er vernet etter åndsverkloven, utkast til forskrift til åndsverksloven § 1-10 a 

I utkast til forskrift til åndsverksloven § 1-10a foreslås det at Nasjonalbiblioteket på bakgrunn av 

pliktavlevert materialet i egen samling, skal stille fire digitale brukstillatelser til eksemplar av 

åndsverk til disposisjon for forskere, studenter og andre tilsatte som er tilknyttet universitet eller 

høgskole. De fire tillatelsene kan maksismalt benyttes av totalt fire samtidige brukere. Brukerne 

kan ikke ta digital kopi. 

Etter forskrift til åndsverkloven § 1-10a er utgangspunktet at det pliktavleverte materialet kun kan 

brukes til forskningsformål, jf. pliktavleveringsloven § 1.  
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Universitetet i Oslo gir i dag tilgang til pliktavlevert materiale til tilsatte, forskere og alle studenter 

som er registrert ved UiO, det er ikke noe vilkår å være masterstudent el. Det skyldes at også 

studenter på lavere nivåer vil kunne ha nytte av tilgang til pliktavlevert materiale, på lik linje med 

forskere. Slik Universitet i Oslo forstår høringsforslaget, jf. formuleringen i utkast til § 1-10a 

«forskere, studenter og ansatte som er tilknyttet universitet eller høgskole» vil denne praksisen 

kunne videreføres, og dette er ønskelig fra universitetets side. 

Forslaget innebærer at de dokumenter som omfattes av brukstillatelsene skal kunne strømmes fra 

en sentral database. Tilgangen skal skje ved at Nasjonalbiblioteket strømmer materialet til UH-

institusjonen, og det vil også være Nasjonalbiblioteket som kontrollerer at det ikke er mer enn fire 

samtidige brukere. Departementet foreslår en egen brukstillatelse for forskere, studenter og 

personale i UH-sektoren til fire samtidige brukere, knyttet til en kombinasjon av IP-adresse og 

innlogging. Universitetet i Oslo mener dette er en svært god teknisk løsning for brukerne, som gjør 

at de vil kunne logge seg på fra arbeidsstedet sitt.   

Universitetet i Oslo mener det er for tidlig å si om fire samtidige brukstillatelser er tilstrekkelig til å 

ivareta UH-sektorens behov. Fire tillatelser er et lavt antall brukstillatelser som skal fordeles på 

svært mange studenter, forskere og tilsatte i UH-sektoren. Universitetet mener derfor at 

departementet burde åpne for at antallet brukstillatelser evalueres når ordningen har vært i bruk 

en periode. 
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