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Nasjonalt vitenarkiv (NVA) 

 

Nasjonalt vitenarkiv (NVA) skal etter planen erstatte Cristin og Brage. I utgangspunktet skulle det gi ny 

funksjonalitet og store gevinster. Utvikling av NVA har imidlertid ikke gått som forutsatt. Noen av 

utfordringene er:  

• NVA er allerede forsinka med ett år og kan bli ytterligere forsinka. Det er nå usikkerhet knytta til 

om og i så fall hvordan NVI-rapportering for 2022 vil kunne skje.  

• NVA slik det nå er skissert er betydelig nedskalert og gir mye mindre gevinst enn opprinnelig 

planlagt.  

• Utvikling har skjedd med lite brukerinvolvering. BOTT-universitetene har sendt 

bekymringsmeldinger til UNIT/SIKT og bedt om bedre brukerinvolvering, men det er lite 

forbedring å spore etter dette.  

• Kostnadene er betydelige.  

• Kompleksiteten i det som skal utvikles er stor og har vært undervurdert. En forutsetning for 

prosjektet har vært nye masterdatakilder. Dette er nå tatt ut av prosjektet fordi de ikke blir 

ferdige i tide. Bare kombinasjonen av god sentralimport, NVI-rapportering + statistikk og 

institusjonelt arkiv med automatisk import av fulltekst blir for komplekst. SIKT har startet 

arbeidet med å definere akseptansekriterier, altså hva slags minsteleveranse som kan 

aksepteres for at prosjektet skal lanseres. Det er lite framdrift i dette. 

• ROS-analyser inkluderer ikke risiko og sårbarhet for virksomhetene som skal ta dette i bruk, 

heller ikke kostnadene ved å lære opp forskere i et nytt system.   

I påvente av NVA er videreutvikling av Cristin satt på vent. Det framstår som usikkert om dette var en 

riktig avgjørelse. For våre institusjoner er Cristin virksomhetskritisk infrastruktur, slik også det planlagte 

NVA vil være.  

UHR og FFA mener at situasjonen er så alvorlig at vi ber departementet om å vurdere å stoppe 

utviklingen av NVA og vurdere alternative løsninger. Dette er virksomhetskritisk infrastruktur og 

avviksmeldinger har over lengre tid ikke være håndtert tilfredsstillende. 

Vi utdyper gjerne i videre dialog.  
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