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Innspill i forhold til Stortingsmeldingene om bibliotek og digitalisering

Innspill til Familie- og kulturkomiteen fra UHR. Utarbeidet av UHRs bibliotekutvalg.
Innledningsvis vil vi påpeke at det nå foreligger tre meldinger av betydning for høyere
utdanning og forskning:  St.meld 23 (2008-2009) Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad
og kulturarena i ei digital tid  og  St. meld 24(2008-2009) Nasjonal strategi for digital
bevaring og formidling av kulturarv  fra KKD og  St.meld nr 30 (2008-2009) Klima for
forskning fra KD.  Det er viktig at disse ses i sammenheng når det gjelder bibliotek i UH-
sektoren.

UHR er særlig opptatt av innholdet bibliotekene kan tilby og at UH-bibliotekene er en del av
forskningens infrastruktur. Norge har satset mye på å få opp kvaliteten i forskningen blant
annet gjennom det nasjonale systemet for vitenskapelig publisering. Dette har gitt positive
resultater blant annet i form av økt publisering og økt sitering av norsk forskning. Det er et
viktig prinsipp at forskere og studenter i Norge har tilgang til relevante elektroniske
tidsskrifter og databaser. I dag er universitetene og høgskolebibliotekene i en presset
økonomisk situasjon og dette går også ut over tilgangen til kjerneinformasjon for studenter og
forskere. I dag må store institusjoner kutte ned på disse lisensene pga stram økonomi og
stigende kostnader på publikasjoner som gir tilgang til viktig forskning for Norge.

Det er derfor svært positivt at både bibliotekmeldingen og forskningsmeldingen støtter en
satsing på åpen tilgang til vitenskapelig publisering. UHR mener imidlertid at dette må ses i
sammenheng med nasjonale lisenser. Det er de samme forlagene vi betaler til og vi må ha en
parallell tilnærming til nasjonale lisenser og åpen tilgang til forskningsresultater.

Problemet med ABM-utviklings håndtering av lisensavtalene i dag er blant annet at de setter
sammen konsortier, mens institusjonene skal betale enkeltvis. Dette fører til at
forskningsartiklene bare blir tilgjengelige for institusjonene som er med i det enkelte
konsortiet. Det er et stort behov for samordning i sektoren, og nasjonale lisenser kan være et
langt skritt på veien mot lik tilgang til forskningsresultater. Muligheten for å innarbeide
rettigheter i kontraktene som muliggjør lagring og tilgjengeliggjøring i institusjonelle arkiver
bør også utforskes da det er store forskjeller i forlagenes policy på dette området. Videre er
det nødvendig å utrede problemstillinger rundt forfatterbetaling i Open Access
tidsskrifter. UHR anbefaler at Kunnskapsdepartementet engasjerer seg i
konsortieforhandlingene som allerede føres med forlagene for å få gode lisensavtaler med
UH-institusjonene. Det kan vurderes om det skal settes i gang noen kortsiktige pilotprosjekter
for å belyse disse problemstillingene, f.eks. i regi av et eller flere av de
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regionale samarbeidsnettverkene innenfor UH-sektoren. Det er imidlertid viktig at prosessene
koordineres og kunnskapen gjenbrukes nasjonalt. UHR vil også trekke frem behovet for
kompensasjonsordninger for merverdiavgifter på elektroniske ressurser (tidsskrifter, e-bøker
og databaser). Holdningen til denne problematikken er svak i bibliotekmeldingen.

Når det gjelder det store digitaliseringsarbeidet som foregår og varsles opptrappet i regi av
Nasjonalbiblioteket, er UHR positive til det, men vi mener det er viktig at UH-sektoren også
er med på å få prioritere hvilke ressurser det satses på ettersom hensikten er at materialet skal
stilles til rådighet også for forskere og studenter.

Det er foreslått i meldingen at kompetanse på åndsverksloven og opphavsrett etc. skal samles
på Nasjonalbiblioteket. Dette kommer til å bli et sterkt voksende felt fremover og det er viktig
at det satses på dette. UHR vil i denne sammenheng også fremheve betydningen av at dette
også blir en nasjonal kompetansebank som også bistår andre bibliotek etc.
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