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Høringsuttalelse - "Bibliotekreform 2014" 
 
Vi viser til Høringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet om ”Bibliotekreform 2014”. 
 
1. Generelt 
 
Norgesuniversitetet er positiv til utredningens innretning med sterkere fokus på 
formidling og allmenn tilgang til digitalt innhold. 
 
Livslang læring på nye arenaer, også for grupper som faller utenfor det organiserte 
arbeids- og utdanningssystemet, er en voksende utfordring for samfunnet. Alle som søker 
ny kunnskap og utvikling av egen kompetanse, bør fra sitt hjem eller arbeidssted ha like 
god tilgang til de offentlig finansierte informasjonskildene, som personer og 
virksomheter med formell tilknytning til utdannings- og forskningssektoren.  
 
Norgesuniversitetet er positiv til utredningens vektlegging av arbeid for fri tilgang til 
vitenskapelig materiale, såkalt Open Access. Bibliotekene bør på samme måte engasjere 
seg i den framvoksende internasjonale bevegelsen for åpne digitale læringsressurser, 
Open Educational Resources (OER), som UNESCO kaller det.  
 
Norgesuniversitetet viser til høringsuttalelsen fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), 
der det framheves en tydeligere rolle for universitets og høgskolebibliotekene som faglige 
støttefunksjoner for studier, forskning og undervisning. For å markere dette, er det blant 
annet nødvendig at det innenfor UH-sektoren utformes målkrav til bibliotekene på lik 
linje med de målkrav som utformes til andre deler av universitetenes og høgskolenes 
virksomhet. Vi viser bl.a. til at Norgesuniversitetet har utformet et forslag til strategi for 
digitale læringsressurser, men at denne så langt ikke er fulgt opp av 
Kunnskapsdepartementet. 
 
For øvrig slutter Norgesuniversitetet seg til følgende avsnitt i UHRs høringsuttalelse: 



 
UHR vil påpeke at de fleste strategier og tiltak i utredningen synes å være rettet 
inn mot folkebibliotek og UHR savner tydeligere tiltak som også vil være av 
større betydning for UH-sektoren. Vi vil samtidig etterlyse en tydeligere strategi 
fra Kunnskapsdepartementets side for satsing på innholdstjenester og bibliotek i 
hele utdanningsløpet fra grunnskole til student. 

 
2. Kommentarer knyttet til de enkelte målområdene 
 
Målområde 1  
Strategi 1.1 Tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester.  
 
Tiltak: Gi tilgang til sentrale kunnskapskilder gjennom lisenser og andre 
vederlagsordninger 
 
Norgesuniversitetet slutter seg til høringsuttalelsen fra UHR på dette punktet, som lyder: 
 

UHR vil påpeke at det i dag ikke er teknologien som hindrer tilgang til 
vitenskapelig informasjon. Strenge opphavsrettslige rammer, de vitenskapelige 
forlagenes monopolisering av kunnskapskildene og merverdiavgift på 
elektroniske vitenkilder er med å på skape barrierer for tilgang til vitenskapelig 
informasjon. I denne sammenhengen vil UHR også vise til tiltaket under 1.4 som 
gjelder tilgang til vitenskapelig informasjon produsert ved universiteter og 
høgskoler gjennom åpne digitale løsninger. Tilgang må sees i sammenheng med 
den resultatbaserte budsjettmodellen hvor forskningsformidling gjennom referee 
tidsskrifter honoreres men ikke publisering i åpne arkiv. Arbeidet for tilgang 
sikres best gjennom justering av sektorens interne insentivordninger på individ og 
institusjonsnivå. 
 
For UH-sektoren er det viktig å sette fokus på dette området og UHR foreslår at 
kostnader og mulige løsningsmodeller for lisenser realitetsbehandles videre i tett 
samarbeid med UHR.  

 
Tiltak: Utvikle tilgang til vitenskapelig informasjon produsert ved universitet og 
høgskoler gjennom åpne digitale løsinger.  
 
Norgesuniversitetet støtter tiltaket og målet om at all norsk offentlig forskning skal være 
tilgjengelig i åpne institusjonsarkiv. 
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