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Nasjonalt prosjekt for ny kunnskapskanal - oppnevning av
styringsgruppe og mandat
Formidling av kunnskap er en hovedoppgave for universiteter og høgskoler. Tekst har
dominert formidlingen fra UH-sektoren, men formidling i video- og lydformater har også lange
tradisjoner, opptil 60 år på noen institusjoner. De siste årene er denne audiovisuelle
formidlingen blitt langt mer variert og omfattende enn tidligere. Mange universiteter har satset
store ressurser på medieproduksjon for undervisning og formidling og satsingene har ført til
økt produksjon og stor bredde og variasjon i bruken av audiovisuelt innhold.
For all formidling, men for forskningsformidling spesielt, er «falske nyheter» en betydelig
risiko. Det å kjenne avsender er viktig for å gi autoritet til innhold og budskap i lyd og levende
bilder. UH-sektoren har i så måte både et særlig ansvar for å gjøre sin forskning tilgjengelig
og åpen for alle deler av samfunnet, samtidig som det vil være viktig å ta eierskap og kontroll
over innholdet som gjøres tilgjengelig.
Med prosjektet «Ny kunnskapskanal» ønsker partnerne UiB, UiT, NTNU, HVL, UiS og UiO å
finne felles løsninger som både ivaretar institusjonenes ansvar for åpen formidling, bevarer
et eierskap og en kontroll på eget materiale og som samtidig gir gode muligheter for
distribusjonssamarbeid med ulike partnere.
Prosjektet har som mandat å




finne felles løsninger for lagring, avlevering, publisering og tilgjengeliggjøring av
audiovisuelle produksjoner fra UH-sektoren.
etablere en innovativ, digital delingsarena som formidler ny og eksisterende
kunnskap til samfunnet.
styrke samarbeidet mellom institusjonene for å jobbe frem en slik løsning
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På vegne av institusjonene oppnevnes med dette en egen styringsgruppe som får ansvar for
at prosjektet gjennomføres i tråd med mandatet.
Mathilde Holm (leder), programdirektør for digitalisering, UiB
Berit Kollberg Rossiné, kommunikasjonsdirektør, UiO
Jan Erik Kaarø, stedfortredende kommunikasjonssjef, NTNU
Heidi Adolfsen, avdelingsdirektør, UiT
Atle Løkken, avdelingsdirektør, UiS
Morten Morlandstø, fungerende senterleder, HVL

Prosjektleder Kjell Øvre Helland og seniorrådgiver Marianne Huse, UiB, er også representert
i sekretariatet.

Vennlig hilsen
Dag Rune Olsen
rektor

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
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