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Utredning av Nasjonalt vitenarkiv - rapport til KD 
Bakgrunn 
Digitaliseringsstyret er holdt løpende orientert om arbeidet med å utrede et nasjonalt vitenarkiv 
gjennom henholdsvis sak 8/18 og 19/18. Utredningen er gjort på oppdrag for 
Kunnskapsdepartementet (KD) og er fundert i Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til 
vitenskapelige artikler, der ett av tiltakene er å utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres. 
I referatet fra sak 19/18 understrekes det at Nasjonalt Vitenarkiv er for alle forskningssektorene, ikke 
bare UH-sektoren. Videre prosess var behandling av rapporten i Fagutvalget for forskning og på e-
post i Digitaliseringsstyret. Rapporten foreligger også i en kortversjon.  
 
Etter at den foreløpige rapporten ble oversendt KD den 1. desember 2018, er den forelagt UHR 
Forskning og Fagutvalget for forskning. Innspill fra disse ble, sammen med den foreløpige rapporten i 
kort og lang versjon oversendt Digitaliseringsstyrets medlemmer i epost den 21 desember 2018, med 
frist for innspill 10. januar 2019. Det ble gitt ett innspill, der det ble pekt på det faktum at ikke alle 
forskningsprosjekter etableres som et resultat av innvilget finansiering fra forskningsrådet samtidig 
som det ble etterspurt tydeligere redegjørelse for hva som gjøres i sammenlignbare land på dette 
området. UHR Bibliotek har også gitt innspill som er innarbeidet i den endelige rapporten. 
 

Vurdering 
Innspillene er innarbeidet i den lange versjonen av rapporten. De omtalte forholdene er basert på 
innspillene tydeliggjort i den korte rapporten. I tillegg er de forhold som ble påpekt fra Fagutvalget 
innarbeidet i begge versjonene av den endelige rapporten. 

Den endelige rapporten er oversendt KD. KD har etter at de mottok den foreløpige rapporten også 
bedt Unit gi et anslag på mulige utviklingskostnader for et nasjonalt vitenarkiv.  

De innspill som er kommet til den foreløpige rapporten endrer ikke konklusjonene fra utredningen 
eller tilrådingene som forelå i foreløpige rapporten. 

Digitaliseringsstyret har gjort sin vurdering av utredningen i epostbehandling av saken med frist 
10.1.2019. Endelig vedtak fattes i møtet 28.1.2019.  

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret stiller seg bak utredningen av hvordan et nasjonalt vitenarkiv kan realiseres, slik 
det fremkommer i Unit sin rapport til Kunnskapsdepartementet. 
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