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Nasjonalt vitenarkiv
Bakgrunn
Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler ble fastsatt av
regjeringen den 22. august 2017. Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske
vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige.
Retningslinjene sier blant annet at: Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert
forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig
av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige.
Det er knyttet flere tiltak til retningslinjene. Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt Unit om
å gjennomføre tiltak 2 for å følge opp de nasjonale retningslinjene: utrede hvordan et
nasjonalt vitenarkiv skal realiseres.

Oppdrag/Plan
KD har presisert at utredningen må sees i sammenheng med tiltak 1: forbedre
funksjonaliteten for deponering av artikler via Cristin og tiltak 3: kreve deponering i
vitenarkiv lokalt eller nasjonalt som en forutsetning for at vitenskapelige artikler skal telle i
den resultatbaserte finansieringen.
Kravet forutsetter at vitenarkiv og annen nødvendig infrastruktur for deponering er
tilgjengelig for alle forskningsinstitusjonene. Andre dokumenter som gir føringer for og
retning til arbeidet er digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren og den
nasjonale Strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.
Utredningen skal beskrive de mest sentrale målene et nasjonalt vitenarkiv med tilgrensende
relevante tjenester må oppfylle, og skal foreslå en plan for realisering av et nasjonalt
vitenarkiv.
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Utredningen må beskrive mulige alternative løsninger. Videre skal planen omfatte
kostnadsoverslag for de ulike løsningene, beskrivelse av relevante arbeidsprosesser for bruk
av tjenestene, forutsetninger og utfordringer knyttet til realiseringen, samt til organisering
av tjenesten.
KD forutsetter at arbeidet utføres i tett dialog med forskningsutførende institusjoner og
andre relevante interessenter og kompetansemiljøer.
KD har bedt om at utredningen leveres innen 1. desember 2018. Arbeidet er godt i gang og
berørte interessenter involveres underveis. UHR/Forskning og -Bibliotek involveres
underveis i utredningen.
Utredningen er organisert med prosjektleder/prosjektteam fra Unit og en styringsgruppe der
representant fra NTNU og INN deltar. Det oppnevnes også en referansegruppe med bredere
ekstern representasjon fra relevante brukergrupper.
Prosjektet har gjennomført en innledende samling med sektorrepresentanter for å samle
innspill og synspunkter. Dette opplevdes nyttig. I tillegg gjennomfører prosjektleder et antall
dybdeintervjuer med relevante aktører som en del av utredningen.

Forslag til vedtak
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill fra drøftingen tas med i det videre
arbeidet.
Digitaliseringsstyret ønsker at endelig anbefaling fremmes som vedtakssak i et senere møte.

