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Seksjon for Lisenavtaler og åpen tilgang

• Forhandling av lisensavtaler

• Administrasjon av lisensavtaler for tilgang til forskning på vegne av 
forskningsinstitusjoner

• Nasjonal koordinator for arbeidet med åpen tilgang til forskning

• Nettstedet openaccess.no - et nettsted for informasjon om åpen tilgang

• Syv ansatte



Hva er en lisensavtale?

• En avtale med et forlag for lesetilgang til (hovedsakelig) 
vitenskapelige tidsskrifter

• Tidsskrifter er basisen for forskernes arbeid

• Totalverdi: Unit forhandler for 240 millioner NOK årlig

• Forhandler på vegne av 118 institusjoner innen UH, helse- og 
instituttsektoren

• Omfatter 10 750 tidsskrifter

• Avtaler med 30 leverandører (hovedsakelig internasjonale)



Tidsskriftmarkedet ikke helt som andre markeder

• Resultatene fra offentlig finansierte 
forskningsprosjekt blir innsendt til et forlag 
for fagfellevurdering

• Andre forskere fagfellevurderer
resultatene. Forlaget koordinerer 
fagfellevurderingen, men betaler ikke 
forskerne for arbeidet

• Artikkelen blir godkjent for publisering i et 
tidsskrift eid av forlaget, forfatteren gir fra 
seg opphavsretten

• Forlaget selger lesetilgang til artikkelen 
tilbake til forskerne (via 
tidsskriftabonnement betalt av biblioteket)

• Liten priselastisitet: forlagene har monopol 
på tidsskriftene og sluttbrukeren betaler 
ikke selv for tilgang

“Scientists are not as price-conscious 
as other professionals, mainly 
because they are not spending their 
own money”

Robert Maxwell, 1988



En meget lønnsom forretningsmodell for noen forlag

• Elsevier: 36,8 % margin = 900 mill €



Den internasjonale forlagsbransjen preget av oligopoli. Fem forlag utgir 50% av 
globale forskningsartikler

Tall fra 2018 i Norge



“Every time a sensible person gets a simple explanation
of the current system, the reaction is disbelief — that
smart people have been doing this stupid thing for so 
long, and it’s been so, so expensive.” 
— Don Moore, professor at the Haas School of Business at UC Berkeley, as quoted by 
the UC Berkeley Library <https://news.lib.berkeley.edu/crusade-open-access-and-
what-library-doing-help-explained> 

https://news.lib.berkeley.edu/crusade-open-access-and-what-library-doing-help-explained


Max Planck paper in 2015 – «Disrupting the
subscription journal’s business model»

• Med dagens modell betaler institusjonene mellom 3800 og 5000 Euro per 
forskningsartikkel via bibliotekbudsjettene

• Det er altså nok penger I systemet. En overgang fra abonnement til åpen 
publisering er mulig innenfor de gjeldende økonomiske rammene



Prinsipp om at det er korresponderende forfatter som skal betale



Fra 2017 ny forhandlingsstrategi i Norge

• Full støtte fra en samlet UHR for prinsipper 
for nye avtaler:
• Artikler med korresponderende forfattere fra 

Norge skal være åpent tilgjengelig ved 
publiseringstidspunktet

• Åpen publisering skal ikke øke 
totalkostnadene i avtalene

• Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og 
forretningsmodeller

• Permanent tilgang til innhold publisert i 
abonnementstidsskrifter

• Det skal vises bevegelse mot avtaler der 
kostnader er knyttet til volum på norske 
institusjoners publisering

• Revurderer fornyelse av avtaler som ikke 
møter de før nevnte prinsippene

• Rektorer/forskningsledere vil delta i 
forhandlingene



2018 Plan S

2015

Internasjonalt 
samarbeid 

2017 
Nasjonale 
retnings-
linjer 

Gradvis styrking av forhandlingsposisjon

2018 Støtte-
erklæring 
fra UHR

Dette har bidratt til en endret holdning hos forlagene. Etter hvert.



Første (og vanlige) tilbakemeldinger fra forlag

• Norge stiller unike krav – OA krav ikke utbredt

• Flere åpent tilgjengelige artikler fra Norge fører til lavere 
abonnementsinntekter fra andre land - må dekkes inn

• Verdien av lesetilgangen er stor

• Kostnader knyttet til åpen publisering må dekkes

• Elsevier: Ja, men må ha forfatterbetaling i tillegg til abonnement

• SpringerNature: 40 % prisøkning

• Taylor & Francis: 70 % prisøkning

• First mover disadvantage



Forhandlingsresultat hittil 2019

✓Nye avtaler med to av verdens største forlag (Elsevier 
og Wiley): fra 2019 blir offentlig finansierte 
forskningsartikler gratis å lese for alle, uten økte 
kostnader (ca. 2800 artikler årlig)

✓Avtalen med verdens største utgiver, Elsevier, er et 
historisk gjennombrudd, og mulig katalysator for 
globale endringer 

✓Legger press på andre forlag 

✓Avtalene vekker internasjonal oppmerksomhet, 
styrker vårt internasjonale nettverk

✓Nytt samarbeid etablert med rektoratene ved UiO, 
UiT, NTNU & UiB (medlemmer av UHRs styringsgruppe 
for åpen tilgang)



Videre planer:

• Nye bærekraftige avtaler
• Gratis for enkeltforskere både å publisere og å lese
• og gratis for alle å lese
• Dagens pengestrømmer «omdirigert» fra abonnement til betale-for-publisere-løsninger
• Publisering med høy teknisk standard (åpne API’er, indeksering, maskinlesbarhet, gjenfinnbarhet, 

langtidslagring)

• Utforske alternative publiseringsmodeller

• Samarbeide med Forskningsrådet om fremtidige løsninger tilpasset ulike fagområder

• Åpen tilgang også til forskningsdata

• Informasjonsarbeid om åpen tilgang. Ny plattform for openaccess.no

• Bidra til å videreutvikle administrasjonssystemet vårt i samarbeid med leverandøren – nytt 
pilotprosjekt for beslutningsverktøy for ledere



Tettere samarbeid i Europa

Sverige Finland

Ungarn

Sveits Østerrike

Nederland

Tyskland

Storbritannia

Irland

Polen

Norge



Internasjonalt samarbeid -
OA202o – the coalition of the willing


