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Åpen forskning og åpen tilgang har vært på agendaen i 20 år ...
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Et økosystem for kunnskapsproduksjon er i forandring

Åpen forskning og åpen tilgang har vært på agendaen i 20 år ...
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Prosess i UHR fram til nå

Tiltaksplan for åpen forskning4 7 June 2019

• UHRs styre har satt Open science som et prioritert 

temaområde for UHR i 2018 og 2019

• UHR oppnevner fra 2018 ny representant til EUAs

ekspertgruppe for Open Science og etablerer 

referansegruppe knyttet til denne funksjonen (Senere: Nasjonalt 

forum for åpen forskning).

• Åpen tilgang ble diskutert på UHRs representantskapsmøte i 

mai, og styret ga i juni fullmakt til Unit om å sette klare krav til 

resultater i forlagsforhandlingene

• Plan S lanseres i september

• November: Styrevedtak om om tiltaksplan og et bredt 

engasjement for åpen forskning på vegne av UH-

institusjonene
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Nasjonalt forum for åpen forskning
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Mandat for 

Nasjonalt forum for åpen forskning:

Nasjonalt forum for åpen forskning9 7 June 2019

Nasjonalt forum for åpen forskning samler sentrale aktører innen åpen forskning; fra 
myndigheter, forvaltningsorganer, forskningsinstitusjoner og forskere. 
Forumet skal:
1. sikre samspill og gjensidig informasjon om ulike tiltak for åpen forskning i Norge 
2. gi innspill til gi innspill til UHR, Forskningsrådets og Units arbeid og policyutvikling 

knyttet til åpen forskning og digitalisering 
3. sikre god sammenheng mellom nasjonale prosesser og arbeidet med åpen 

forskning internasjonalt, blant annet når det gjelder EUAs ekspertkomite for 
Science 2.0/Open Science.

Nasjonalt forum for 
åpen forskning
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Om sammensetning av

Nasjonalt forum for åpen forskning

10 7 June 2019Tiltaksplan for åpen forskning

• Forskningsinstitusjonene:

• UHR-Forskning

• UHR-Publisering

• UHR-Bibliotek

• Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA)

• Helseforetakene (RHF)

• Departementer:

• Kunnskapsdepartementet (KD)

• Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

• Forvaltningsorganer:

• Forskningsrådet

• Unit

• Forskere (2-3 forskere, fagdelt/geografisk)

• Norsk representant i EUAs ekspertkomite for Science 2.0/Open Science
Første møte 07.01.19
Andre møte 15.03.19
Tredje møte 02.05.19

Nasjonalt forum for 
åpen forskning
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Sammensetning av

Nasjonalt forum for åpen forskning: 

11 7 June 2019Tiltaksplan for åpen forskning

• Thomas Willebrand, HINN/UHR-Forskning/AU (Leder)

• Katrine Weisteen Bjerde / Nina Karlstrøm, Unit – Sitter også i EUA High-Level Group on ‘big deals’

• Hanne Monclair, seniorrådgiver, Kunnskapsdepartementet 

• Vidar Røeggen, UHR-Publisering

• Jon Øygarden Flæten / Anne Elisabeth Sølsnes / Christian Lund, Norges forskningsråd

• Bibliotekdirektør Johanne Raade UiT/UHR-Bibliotek

• Alexander Refsum Jensenius, UiO og medlem av EUAs ekspertkomite for Open Science

• Lex Nederbragt, førstelektor, UiO 

• Forsker NN (utenfor Oslo)

• Forsker NN (utenfor Oslo)

• Nils Olav Refsdal, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet 

• Lars Holden, Norsk Regnesentral / styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena

• Peder Utne, avdelingsleder ved OUS, representerer Regionale helseforetak

Nasjonalt forum for 
åpen forskning
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Styringsgruppe for tiltaksplanen

Tiltaksplan for  åpen forskning12 7 June 2019

Mandat:
• I samråd med UHR Forskning foreta den overordnede prioritering i tiltaksplanen for åpen forskning.
• Ved behov, prioritere fokus for arbeidsgrupper etablert som en del av implementeringen av 

tiltaksplanen
• I samråd med UHR-Forskning utforme mandat for de ulike arbeidsgrupper som etableres under 

tiltaksplanen
• Bistå UNIT i å legge rammene for forlagsforhandlinger for å sikre at ambisjonene om overgangen til 

åpen publisering samtidig som forskernes behov for kvalitetssikring ivaretas på en god måte.

Sammensetning:
• Kenneth Ruud, UiT
• Åse Gornitzka, UiO
• Bjarne Foss, NTNU
• Margareth Hagen, UiB

Styringsgruppe for
tiltaksplanen



www.uhr.no

13 7 June 2019Tiltaksplan for åpen forskning

https://www.fosteropenscience.eu/resources

Plan S
Forhandlinger med forlag
Ekspertgruppe for åpen tilgang

UHR Tiltaksplan
Nasjonalt forum for 
åpen forskning

Arbeidsgruppe for åpen evaluering

https://www.fosteropenscience.eu/resources
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Elementer i tiltaksplanen

17 7 June 2019

1. Hva er Åpen forskning?

2. Åpen publisering: 

a. Håndtering/Implementering av Plan S

b. Forlagsforhandlinger

c. Publiseringsindikatoren og Plan S

d. Nasjonalspråk og åpen publisering 

3. Åpen evaluering, merittering og forskningsvurdering

4. Rettigheter og lisenser

5. Åpen Data

6. Informasjonsarenaer og møteplasser for faglig basert dialog om åpen 

forskning

7. ... Andre temaer kan komme til

Tiltaksplan for åpen forskning
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2. Åpen publisering

UHR eksempelpresentasjon18 7 June 2019

a. Håndtering/Implementering av Plan S
• Tiltak: Involvere fagkomiteene i forbindelse med høring på veileder og for å håndtere implementering av 

Plan S i Norge.

• Tiltak: Gi oversikt over publiseringskanaler som oppfyller krav til Plan S i vårt nasjonale register.

b. Forlagsforhandlinger
• Tiltak: Mandat til Unit + Bidrag og støtte til forhandlinger 

• Tiltak: Oppfølging av forlagsforhandlingene

• Tiltak: Nordisk samarbeid om å «vende» nordiske foreningstidsskrifter

c. Publiseringsindikatoren og Plan S?
• Tiltak: I regi av UHR-P samarbeide med KD om indikatoren.

• Tiltak: UHR-Publisering har bidratt med GAP-analyse av Plan S

• Tiltak: Bruke fagorganene aktivt til å identifisere gode OA tidsskrifter som kan vurderes til nivå 2 og samt 

å identifisere de tidsskriftene som det er sentralt å få snudd.

d. Åpen publisering på nasjonalspråk
• Tiltak: Spredning av den «norske» modellen. Europeisk prosess gjennom Enreesh (https://enressh.eu/) 
• Tiltak: UHR støtter Helsinki-initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning (https://www.helsinki-

initiative.org/)

https://enressh.eu/
https://www.helsinki-initiative.org/
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Forhandlinger med «de fire største»

1.Elsevier

2.SpringerNature

3.Taylor & Francis

4.Wiley

20
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Nordisk prosjekt: Samarbeid med «Society»-drevne 

tidsskrifter

1.Elsevier

2.SpringerNature

3.Taylor & Francis

4.Wiley

21

Tildeling fra KD: Prosess-

støtte til vending av 

nordiske tidsskrifter
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Den endelige Plan S veilederen – hvordan jobber vi nå?

• Flyttet ett år: Gjelder fra 2021: Fagmiljøenes bekymringer i forhold til rask 

implementering er lyttet til. 

• De to avtalene med Elsevier og Wiley viser at vi beveger oss i riktig retning

• Det er imidlertid viktig at vi holder trøkket oppe for å sikre at forskningsmiljøene 

fortsatt kan publisere i kvalitetstidsskrifter 

– Det krever en bred tilnærming; gjennom å lande flere avtaler, dialog med tidsskriftseiere 

(learned societies) og tidsskriftenes redaktører/redaksjoner, nytenkning ved institusjonene, mm

• God informasjon til forskerne er en prioritet: Det krever at vi videreutvikler den 

infrastrukturen vi allerede har, slik at vi kan informere norske forskere på en god 

måte. Hva er Plan S-kompatible kanaler?

– Nøkkelressursene i Norge er: Cristin, Kanalregisteret og etablering at et nasjonalt 

vitenarkiv.

• Nødvendig med avklaringer når det gjelder krav om CC-lisenser(CC-By). 

– Bra at KD har gitt penger i revidert til å utrede spørsmålet juridisk gjennom et arbeid UHR deltar i sammen 

med Unit og Forskningsrådet.

23 7 June 2019



www.uhr.no

C. Publiserings-

indikatoren og 

Plan S 

1. KD har bedt UHR-Publisering om 

råd

2. KD inviterte sektoren til åpent møte

3. KD har sendt spørsmål om 

indikatoren og Plan S på høring

(frist 21. juni 2019).

4. UHR-Publisering bidrar med GAP 

analyse til cOAlitionS

5. UHR-Publisering vil bruke 

fagorganene aktivt i arbeidet med 

å identifisere OA

24

1. Fortsette med dagens indikator undret?

2. Fortsette med dagens indikator uendret, 

i kombinasjon med en egen indikator 

som belønner åpen publisering, enten 

på begge nivåer eller bare på nivå 2?

3. Beholde nivå 2, men midlertidig sette 

uttelling lik nivå 1 i en 

overgangsperiode?
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Åpen evaluering, merittering 

og forskningsvurdering

27 7 June 2019

I lys av diskusjonene om åpen tilgang og Plan S er det behov for en nasjonal prosess om hvordan 

vi bør evaluere forskere og forskningsprosjekter i Norge – både ved institusjonene og hos de som 

finansierer forskning. EUA og Science Europe har begge prosesser på dette.

• Tiltak: Arrangerte rundebordskonferanse om forskningsevaluering og Dora, - i samarbeid med 

Forskningsrådet (mars 2019)

• Tiltak: Etablerer arbeidsgruppe for forskningsevaluering, i samspill med relevante aktører 

• Tiltak: Delta i EUAs arbeid om evaluering, gjennom EUA Research Assessment Subgroup

(Alexander Jensenius) / Workshop om Research Assessment, Brussel 14. mai

Tiltaksplan for åpen forskning

Arbeidsgruppe
Åpen evaluering
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Rettigheter og lisenser

UHR eksempelpresentasjon28 7 June 2019

De pågående endringene både når det gjelder åpen tilgang, åpen data og også åpen 

innovasjon, utfordres det etablerte systemet for rettigheter og lisenser, både for 

forskningsfunn og data. Ulike perspektiver i det politiske systemet, både nasjonalt og 

internasjonalt skaper ulike juridiske rammeverk som skaper målkonflikter.

• Tiltak: Etablert en felles arbeidsgruppe med deltakere fra UNIT, Forskningsrådet og 

UHR. Arbeidsgruppen skal blant annet innhente en juridisk betraktning knyttet til 

CC-BY-lisensiering, samt om muligheten for at forskningsinstitusjonenes kan 

innarbeide klausul om at private forlag kan overta rettigheter til faglig produksjon 

ved UH-institusjonene. 

Tildeling fra KD til Unit: Utredning av rettighets- og lisensspørsmål i forbindelse 

med åpne vitenskapelige publikasjoner og datasett (Frist 1. september)

Arbeidsgruppe 
Rettigheter og 

lisenser
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5. Åpen data

UHR eksempelpresentasjon29 7 June 2019

Åpen forskning og åpen tilgang kan ikke realiseres uten at det er koblet til 

åpen tilgang til data. Målet om åpen data er også for å gi andre forskere 

mulighet til å kunne reprodusere kunnskap på bakgrunn av de samme 

dataene og metodene. 

• Tiltak: Etablere mekanismer for god samordning mellom aktører og 

prosesser når det gjelder lagring av forskningsdata (NSD/Open Data), 

herunder bidra til godt samarbeid opp mot nasjonale (Vitenarkiv/Cristin), 

nordiske og europeiske prosesser (bl. a. EOSC)

• Tiltak: Vurdere behovet for en egen arbeidsgruppe om åpen data
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6. Informasjonsarenaer og 

møteplasser

UHR eksempelpresentasjon30 7 June 2019

Det er et stort behov for god informasjon om de mange prosessene rundt åpen forskning. Ikke minst 

gjelder dette Plan S, samt de pågående  forhandlinger med forlagene. Hva skjer og hva betyr det 

for den enkelte forsker? Informasjon om status i arbeidet hos ulike aktører og tilgang til veiledninger 

om hvordan man skal forholde seg er viktig. 

1. Tiltak: Etablering, tilgjengeliggjøring og organisering av informasjonsarenaer og møteplasser for 

faglig basert dialog om åpen vitenskap. Etablere redaksjonsråd for  OpenAccess.no Se også 

FOSTER

2. Tiltak: Etablere oversiktlig og god informasjon på UHRs egne nettsider om arbeidet med 

tiltaksplanen, samt om EUAs arbeid med åpen forskning

3. Tiltak: Ruste opp Kanalregisteret og nettstedet til Norsk publiseringsindikator, slik at de 

informerer godt om OA (DOAJ, Sherpa Romeo og forlagsforhandlinger) og Cristin, for å kunne 

følge utvikling av OA og opplasting av fulltekstartikler. 

https://www.openaccess.no/
https://www.fosteropenscience.eu/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
https://npi.nsd.no/
https://www.cristin.no/nvi-rapportering/



