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Arbeidsgruppens forslag til retningslinjer
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Forskere finansiert av norske offentlige midler skal som førstevalg publisere sine vitenskapelige artikler i tidsskrift med åpen tilgang
(såkalt gull Open Access).
Forskere som velger tidsskrift uten åpen tilgang, skal gjøre artikkelen åpent tilgjengelig i et vitenarkiv (såkalt grønn Open Access).
Tilgang bør gis maksimalt seks måneder etter publisering for STM-fagene (Science, Technology and Medicine) og tolv måneder for
humaniora og samfunnsvitenskap i tråd med EU-kommisjonens anbefalinger.
Alle forskningsutførende institusjoner skal sørge for at deres forskningsartikler deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved
publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av om det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelig.
Deponering er en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte omfordelingen.
Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag om kjøp av tilgang til elektroniske ressurser skal sørge for at avtalene
inneholder tiltak som
a. muliggjør åpen tilgang,
b. er transparente med hensyn til betingelser og
c. er budsjettnøytrale.
Offentlige forskningsfinansierende institusjoner skal bidra til å dekke kostnader til åpen publisering. Private og ideelle
organisasjoner som finansierer forskning oppfordres til det samme.
Alle forskningsutførende og forskningsfinansierende institusjoner skal etablere eller revidere egne retningslinjer for åpen tilgang
tråd med de nasjonale retningslinjene.
Alle forskningsutførende institusjoner skal legge til rette for infrastruktur og administrative rutiner som gjør det enkelt for
forskerne å følge retningslinjene.
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De foreslåtte tiltakene
1.

Insentiv i publiseringsindikatoren for åpen publisering:
– Foreslår som et minimum at fagrådene gir prioritet til kanaler med åpen tilgang til nivå 2 dersom de har
valg mellom flere kanaler av omtrent samme kvalitet.
– Foreslår å innføre en faktor i publiseringsindikatoren for å stimulere til økt grad av åpen publisering.
2. Finansiering av åpen tilgang
Dialogen om konkrete finansieringsordninger bør videreføres i samarbeid mellom departement,
institusjonsledere og bibliotekledere og CRIStin
3. Deponering i vitenarkiv lokalt og nasjonalt som krav for uttelling i RBO. Forslag om et nasjonalt vitenarkiv
4. Bedre funksjonalitet for deponering
5. Styrking av register over godkjente kanaler og forlag
6. Styrking av internasjonalt samarbeid om avtaler med internasjonale forlag
7. Indikatorer og statistikk
8. Endring av kriterier for evaluering av forskning. eks. DORA
9. Bevisstgjøring og informasjon
10. Styringsgruppe
11. Implementeringsplan
Kunnskapsdepartementet

Høringssvarene - hovedfunn
• Stor interesse - 147 høringssvar

• Støtte til prinsippet om åpen tilgang, støtte til nasjonale retningslinjer
• Sprik i hva som vil være beste fremgangsmåte for mer åpenhet
• Kvalitet i forskningen helt sentralt. Forskerens frie valg av kanal må
respekteres. Hybrid lanseres som mulig alternativ.
• Internasjonalt samarbeid viktig
• Infrastrukturen må forbedres
• Bøker og forskningsdata
• Mer finansiering
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Når legges retningslinjene frem?
Vurdering av høringssvar
/ bearbeiding
1. mars 2017
Høringsfrist siteringsindikator

Juni 2016
Forslag til retningslinjer
levert KD

1.nov 2016
Høringsfrist retningslinjer
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Juni el august/sept 2017
Retningslinjer legges
frem

