
Med utgangspunkt i de utfordringene vi ser ved NTNU, Norge og verden i dag, ønsker jeg å sette 
fokus på noen områder som vi som biblioteker bør diskutere nærmere framover… Presentasjonen vil i 
hovedsak ha et strategisk perspektiv.

Så presentasjonen kunne likeså god hatt tittelen…

1



Jeg håper du i løpet av presentasjonen blir litt engasjert og/eller provosert –da tenker du kanskje over 
det to ganger… Hvis ikke – si i fra, så jeg kan spisse budskapet…

Jeg skal ikke snakke mye om Open Access eller Open Science - men jeg mener at full OA med 
«publishing-as-service» (og forskere som ikke fraskriver seg rettigheter til forlag) ville løst de fleste av 
utfordringene vi har med e-ressurser i dag.

Alle utfordringer og de løsningene vi velger på dem, vil ha konsekvenser for:
• Våre strategier og prioriteringer
• Behov for spesifikk kompetanse
• Hvordan vi organiserer vårt daglige arbeid og biblioteket/Universitetet generelt
• Hvilke systemer vi bruker – og hvordan…
• Hvilke ressurser vi kjøper inn – og hvilke vi ikke kjøper inn…
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Først vil jeg ta en rask presentasjon av NTNU. Bakgrunnen for dette er at vi i vårt daglige arbeid ofte 
«glemmer» å dra linjene tilbake til årsaken til at vi er her – «oppdraget vårt»… (og det gjelder ikke 
bare NTNU og NTNU UB)

NTNU er det nest største universitetet i Norge, med ca 23 500 studenter og 5000 ansatte (rett under 19 
000 FTE (2014)).
Med SAKS-prosessen, vil dette snart endre seg… Mer om det litt senere…

Innholdet på de neste lysarkene er hentet fra NTNUs strategidokument ”Kunnskap for en bedre 
verden” vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011, se www.ntnu.no/ntnu-2020
Det som står her er ikke bare «pynt», det skal gi et grunnleggende fokus i alt vi gjør – og vi har en 
rektor som minner oss på det med jevne mellomrom…

NTNUs visjon, verdier og målsetninger bør også sette fokus for biblioteket… Hvordan kan og skal vi 
støtte våre fagmiljøer og studenter så vi alle jobber i retning av vår visjon?
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Bildet: Studenter tester propeller (og tilhørende generatorer) i vindtunnelen, under ledelse av prof. 
Lars Sætran (i midten) ved Inst. for energi- og prosessteknikk, nov. 2012. Foto: Mentz 
Indergaard/NTNU Komm.avd.
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Bildet: Brobygging (2009). Studentlab. med bygging av modell av lastbærende bro ut fra 
grunnleggende konstruksjonsprinsipper. Verksted ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU. Foto: 
Christine Sætre, NTNU IVT.
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Illustrasjon: Bumerket for Globaliseringsprogrammet ved NTNU.

MoU = Memorandum of Understanding (avtaledokument)
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Hvordan kan vi som bibliotek støtte opp under dette?
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Vi er virkelig stolte av disse to – og teamet deres, men kanskje ikke så overrasket…

Jeg drar ikke fram dette bildet (bare) for å skryte, men for å poengtere at også dette utfordrer oss som 
bibliotek… Hvordan kan og skal vi bidra til at disse forskningsmiljøene får vokse fram, utvikle seg og 
fortsette å produsere framragende, internasjonal, forskning også framover?
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Noen helt overordnede utfordringer jeg mener biblioteket står overfor…
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Vi er heldige på NTNU, som har en rektor som både er visjonær og entusiastisk i forhold til 
bibliotekets evne til å bidra. Han har åpent utfordret oss til å bli en aktiv deltaker i arbeidet rundt nye 
former for læring og læringsressurser.

Dersom vi skal bidra til at NTNU lykkes i dette, må vi stille oss spørsmål om hva som vil være de 
beste lærings- og forskningsressursene i framtiden? – og kanskje gjøre det uten å se den papirbaserte 
boka eller artikkelen som referansepunktet for hvordan ting skal være…

Vi er ikke vant til å tenke slik i biblioteket, men dersom vi skal oppnå de målene vi setter oss så må vi 
vite mer om hvem brukerne våre er og samle informasjon om hvordan de er:

• Vi må kjenne studentenes studiesituasjon, studieprosesser, behov og ønsker, så vi kan kjøpe 
og/eller skape de gode løsningene som vil bidra til:

 at flere (og andre enn i dag?) kan studere
 bedre studiekvalitet og læringsmiljø
 nye læringsformer (mer effektive? Mer kvalitetsfokus?)
 bedre gjennomstrømming
 bedre kvalitet på de kandidater som uteksamineres fra NTNU

• Vi må kjenne forskernes og forelesernes arbeidssituasjon, arbeidsprosesser, behov og 
ønsker, så vi kan kjøpe og/eller skape de gode løsningene som vil bidra til:

 nye tanker, nytenkende og grensesprengende forskning og utdanning
 bedre kvalitet i forskningen og utdanningen
 enklere og mer effektive arbeidsprosesser
 mer publisering (kvalitet? Kvantitet?)
 mer åpenhet rundt forskningen (jfr NTNUs visjon: «Kunnskap for en bedre 

verden»)?
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Som sagt tidligere: SAKS-prosessen vil endre landskapet…

NTNU har valgt å ta en aktiv tilnærming til prosessen, som har endt i en beslutning om å fusjonere 
med tre høgskoler (Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund). Målet med fusjonen er å skape det mest 
spennende og innovative universitetet i Norge, å fortsette utviklingen av kvaliteten i forskning og 
undervisning, samt å bedre oppfylle vår samfunnsrolle enn vi klarer hver for oss…

Politisk ledelse har bedt oss å fortsette planleggingen som om det blir fusjon, og at de regner med at 
fusjonen vil ha virkning fra 1. januar 2016.
Vi vil bli det største universitetet i Norge med litt over 30 000 FTE (ca 38 000 studenter og 6500 
ansatte (2014)). – til sammenligning vil Universitetet i Oslo være rett over 20 000 FTE (2014).

Det er klart dette også vil ha stor innvirkning på bibliotekets arbeid, organisering og fokus de neste 
årene. …og gjør det allerede: informasjon til forlag/leverandører, evt forhandlinger (multi-site, økt 
antall FTE, «tilkoblingsavgifter», økt «top-up fee», etterbetaling arkivpakker p.g.a økt FTE++).
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Som en del av diskusjonen om hvordan vi kan bidra til utviklingen av nye, innovative læringsformer 
og læringsressurser, må vi sannsynligvis også vurdere hvordan framtidens bibliotek vil se ut – og til og 
med kanskje vurdere om det i det hele tatt vil eksistere et (tradisjonelt) bibliotek ved UH-
institusjonene i framtiden…

Fordi:
• Vi kjøper mindre og mindre trykt materiale. Dette «tradisjonelle» biblioteket vil fortsatt ha 

behov for å utvikle seg videre, f.eks:
 for å ta vare på det trykte materialet for ettertiden (konservering? Digitalisering?)
 presentere/låne ut materialet (nye tanker om hyller og plassering, teknologibruk 

(RFID etc)
• Budsjettene rundt elektroniske ressurser vil i hovedsak bli Open Access – dvs

forskningsmidler (forskningspublisering) – hører dette mest naturlig inn under «biblioteket», 
forskningsadministrasjonen, andre steder i universitetet/høgskolen, eller skal vi benytte 
anledningen til å skape nye organisatoriske verktøy for å møte denne framtiden?

• Det elektroniske materialet (enten det er kjøpt eller utviklet selv) vil bli viktige brikker i 
puslespillet rundt nye læringsressurser, f.eks:

 i tett samarbeid med multimedielab, forskere innen nye læringsformer/-metoder
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Loven vedtatt i 2008 og ble revidert/utvidet i 2013. Loven skal bidra til nedbygging av 
funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Loven gjelder på alle områder i samfunnet. 

I rundskriv Q-2010-29, knyttet til innføringen av loven, skriver Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet: «[…] Universell innebærer en inkluderende, felles tilnærming, som kan 
brukes av flest mulig, i motsetning til særløsninger. Med hovedløsningen menes den primære 
løsningen som er ment til bruk for publikum (allmennheten). Alle skal sikres mest mulig likeverdige 
fysiske løsninger. Særløsninger kan virke segregerende og undergraver likestilling og likeverd, særlig 
der disse fremstår som rene «hjelpetiltak». […]»

Offentlige virksomheter skal arbeide «aktivt og målrettet» for å fremme universell utforming innenfor 
virksomheten.

Fra §14: «Med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) menes teknologi og systemer av 
teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere 
informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. […] Plikten gjelder IKT-løsninger 
som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner og som er hovedløsninger rettet mot eller 
stillet til rådighet for allmennheten.»

Nye IKT-løsninger skal være universelt utformet f.o.m 1. juli 2014, eksisterende løsninger skal være 
universelt utformet fra 2021. Se mer på http://uu.difi.no/

Løsningene skal minst utformes i samsvar med standard Web Content Accessibility Guidelines 2.0 
(WCAG 2.0) på nivå A og AA – med noen få unntak…

15



Diskusjon fordi lovgiver mente kravene til løsningene/læremidlene allerede lå i de lovene som regulerer 
skoler og høyere utdanningsinstitusjoner – så ingen tvil om at prinsippene gjelder…

Universitets- og høyskoleloven
§ 4.3 (Læringsmiljø), 2. avsnitt: «Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det 
fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til 
studentenes helse, sikkerhet og velferd.2 […]

i) at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.»

Anskaffelsesloven
§ 6: «Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under 
planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og 
miljømessige konsekvenser av anskaffelsen»

Arbeid i sluttfasen nå for å eksplisitt inkludere U&H-sektoren i forskriften, og DIFI har nå sagt at:
• UH & skole vil inkluderes i forskriften
• Studenter omfattes allerede av allmennhetsbegrepet som sådan

UH-bibliotekene er den største leverandøren av (elektronisk) innhold til utdanningsinstitusjonens
forskning og utdanning (hovedvirksomhet) – ansvar for å bidra…
Konsekvensene ved brudd på disse kravene kan være bøter. Vi må altså jobbe for at forlagene så snart 
som mulig lager ressursene sine i tråd med kravene i WCAG 2.0, eller så risikerer vi å måtte slutte å 
kjøpe av dem (kjøpe andre steder eller utvikle selv) – fordi vi ikke ønsker at budsjettene våre skal gå til 
bøter i stedet for ressurser…
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Dagens prismodeller er ikke bærekraftige.

Eksemplet er NTNU UBs budsjett for felles ressurser (store pakker). I år heldig med når CRIStin har 
betalt regninger (valuta), så kommer omtrent likt med budsjett.
Eksempelet tar utgangspunkt i en økning på våre budsjetter med 3%, mens prisene øker med 5%. Om 
5 år er gapet på 5 millioner, om 10 år 12 millioner og om 20 år 35 millioner kroner.

Realiteten er at budsjettet i beste fall øker med 3% (ofte et sted mellom 2 og 3%), mens prisene øker i 
beste fall med 4-5% (men mange ressurser øker med mer, gjerne 10-15%)…

17



Min framstilling av dagens forretningsmodell…

I tillegg til lønn og andre midler/ressurser fra NTNU, får forskeren innimellom finansiering til konkret 
forskning fra forskningsråd, EU o.l – i hovedsak er alt skattepenger…
Kanskje utføres også peer-review-arbeid i arbeidstiden (eller i alle fall tid de kunne brukt til forskning 
på universitetet)…

Forlagene tjener i dag fett på andres arbeid og penger (har profittmarginer høyere enn oljeselskaper og 
f.eks Google). Synliggjør etter min menig ikke i tilstrekkelig grad hvilken merverdi de tilfører
artikkelen (som gjør det verdt å betale ekstra for) – «black box».
Lukker kunnskapen inne – med mindre du kan betale for det. Hva med offentligheten (skattebetaleren 
som egentlig finansierer det hele)?

Lite incitamenter for å endre dette for forlagene – vi må være pådriverne!
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Hvordan er «vanlige» nettressurser/elektroniske ressurser i dag?

19



Hovedutfordring: e-ressursene er i hovedsak ikke er basert på åpne internettstandarder – og det er 
heller ikke statistikken…
Noe er til og med inne i databaser, som krever separate indekser vi må publisere før brukerne våre kan 
ha noen formening om hva som er inne i databasen…

‘Alle’ e-ressurser er egentlig en gjenskapelse av den opprinnelige trykte utgaven – en har ikke tatt 
utgangspunkt i mulighetene dagens teknologier gir. Slik sett er dagens «digitale» ressurser en 
fornærmelse mot brukerne våre og de teknologiske mulighetene vi har.

I dag kjøper vi som hovedregel ikke innholdet når vi kjøper e-ressurser, men lenken til innholdet. Det 
er altså en IT-tjeneste vi kjøper, ikke en bok (derfor mva). Dette gir mange utfordringer; i utvikling av 
enhetlige universitetstjenester ut mot studentene og forskerne i tråd med brukernes behov i framtida, 
samt i forhold til merkevarebygging av universitetet og skape fokus på vår visjon. I SAKS-
sammenheng kan dette t.o.m skape utfordringer i forhold til kostnader (eks Thomson Reuters krav til 
Tromsø).

Vi fortsatt avtaler som ikke gir oss tilgang til det vi har betalt for dersom vi sier opp avtalen (f.eks vår 
største avtale – Elseviers Freedom Collection (Science Direct)).

Hvorfor bruke COUNTER standard og ikke standard internettstatistikk? (ville gjort det mye lettere å 
analysere tallene – og mye mer transparent (i forhold til hvordan innholdet brukes))
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Open Access-innhold i hybridtidsskrifter er vanskelig å finne dersom vi ikke abonnerer på 
tidsskriftet… Open Access får ikke alle våre utfordringer til å forsvinne… Et eksempel er at vi på 
NTNU i dag krever PDF-filer for lagring i institusjonsarkivet …PDF er ikke Universelt utformet

På NTNU er vi involvert i et EU-prosjekt innen klimaforskning (OCEAN-CERTAIN). Klimaforskning 
er veldig tverrfaglig og derfor også ganske uoversiktlig. Forskere på IDI jobber derfor med å utarbeide 
modeller og programvare for å gå gjennom store mengder forskningsartikler (på tvers av aktuelle 
fagområder) og automatisk utarbeide forskningshypoteser. Men vi opplever store problemer med 
forlagene i forhold til rettigheter knyttet til f.eks tilgang/nedlasting, tillatelse til å bruke programvare 
til å lese, sammenstille og bearbeide innhold – på tvers av fagområder og på tvers av forlag… 
T&F var positive, men endte med å sende oss 4 sider tettskrevet juridisk tekst med ulike forbehold 
knyttet til TDM, som til sammen i praksis gjør TDM umulig… NESLI2-avtalen inneholder til sammen 
6 linjer om TDM, og disse er gode for oss – men fordi vi sliter er også våre forskere involvert i 
arbeidet med den nye Haag-deklarasjonen (The Hague declaration on Knowledge Discovery) -
http://thehaguedeclaration.com/
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Eksempel - verstingen(e)… Forlag med ren (bildebasert) PDF – få, om noen, muligheter for 
brukeren… Gir dette noe (mer-)verdi i det hele tatt, eller er det egentlig bortkastede penger (burde vi 
heller kjøpt boka trykt)?

Aggregatorer – som regel PDF, men med muligheter for å notere, markere, dele osv (krever dog at en 
registrerer seg)… Felles brukergrensesnitt på tvers av forlagene, men ikke alle ressurser hos alle 
aggregatorer og ikke felles pålogging/profil.

Om PDF skriver Universell: 
«PDF er i utgangspunktet et bildeformat som vanskelig lar seg tolke av hjelpemiddelteknologien. Man 
kan imidlertid lage en ”tekstindeksert” pdf som er søkbar og mulig å lese opp med talesyntese. Vær 
oppmerksom på at selv søkbare pdf-filer kan by på problemer dersom det er spalter og andre 
layoutelementer i dokumentet. PDF bør derfor brukes med forsiktighet.» 
– Dette er realiteten for omtrent alt innholdet vi kjøper…
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Eksempel på at det går an å gjøre ting annerledes…. Ikke PDF-basert (antar det er XML)… Må dog 
registrere seg for å få tilgang til nedlasting, bruk på mobile enheter og andre «ekstratjenester».
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Hvordan er «vanlige» nettressurser/elektroniske ressurser i dag?
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Eks: Google/Google Scholar – For å ta det enkleste først… Dette er hva våre brukere er vant til (fra de 
er små barn)… enkelhet…

Hvordan kan vi hjelpe dem til å få enda bedre treff i Google og få enda bedre vurdering av den 
vitenskapelige verdien av det de finner? Sannsynligvis IKKE ved å få dem til å bruke våre egne søk…
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For mange forskere rundt omkring i verden er etter hvert Wikipedia blitt ett av de viktigste verktøy for 
å oppdage forskning og forskningsartikler… Er ikke artikkelen din sitert/referert her, er 
sannsynligheten stor for at du ikke blir oppdaget…

Kan vi hjelpe våre forskere å bli mer synlige her?
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Eks: yr.no – tenkt over at dette er en enkel, brukervennlig framstilling av store mengder forsknings- og 
formidlingsdata?

Kunne vi lagd noe tilsvarende med forsknings- og formidlingsdata fra våre institusjoner (evt
samarbeidet nasjonalt)?
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Eks: Store norske leksikon (snl.no) – var i ferd med å dø (ingen ville kjøpe x antall bind trykt, ingen 
vil lese x antall bind i en statisk PDF…)
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Eks: snl.no – nå (minst) like bra, enkelt, brukervennlig OG faglig etterrettelig – samtidig som det 
involverer brukerne selv…
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Eks: Single-sign-om + gjenbruk av profiler/brukere på tvers av plattformer?
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Som sagt tidligere – vi har behov for mye mer kunnskap om hvem våre brukere er og hvordan de er …
Men – vi må også vite hvordan vi kan bruke denne kunnskapen til å kjøpe og/eller utvikle de 
ressursene og tjenestene som vil møte brukernes behov og krav.

Åpen forskning vil utfordre biblioteket på mange områder, f.eks i metoder (hvordan lagre, publisere 
store mengder forskningsdata? Hva med video-installasjoner, kunstverk o.l?)

Mer og mer innhold vil være åpent tilgjengelig via institusjonsarkiver – hvordan skal vi samarbeide for 
å få tilgang til hverandres arkiver? 
Hvordan samarbeide for å bli sterkere i forhandlinger med forlagene/leverandørene? 
(Etter å ha deltatt på en del konferanser i fjor, mener jeg å se noen røde tråder i arbeidet til de som i 
større grad enn tidligere har lykkes med endringer i avtaleforholdene sine opp mot forlagene; 
nasjonalisering av avtaler (hva med regionalisering (eks norden, EU/EØS) – forpliktende samordning 
av forhandlingsprosessene på tvers av landegrenser? Forpliktende/obligatoriske avtaler/konsortier? 
Finansiering trekkes fra rammebevilgningene til UH-institusjonene?), forhandlere bør ha reell 
innflytelse over pengene som skal brukes og være i stand til å kommunisere/ta konsekvensene av 
brudd (f.eks direktører, rektorer, statsråder)

«Publishing-as-service»… Mer kvalitet i vårt publiserte materiale (inkl peer-review), bedre synlighet 
osv…
Men… krever transparens – hva er det egentlig forlagene selger oss, og til hvilken pris?
Betaling til våre vitenskapelige ansatte for utført peer-review?
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Dog ikke så enkelt… T.o.m bibliotekskonsortier i USA som representerer 1 million FTE møter de 
samme utfordringer som oss i forholdet til forlagene.
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