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Åpen tilgang til
forskningsresultater –
Plan S som virkemiddel

07.12.2018

Problembeskrivelse – mangelfull
tilgang på forskningsresultater
• Resultater fra offentlig finansiert forskning
ligger bak betalingsmurer
• Store kostnader for det offentlige universitetene og andre institusjoner - for
tilgang gjennom dyre og dyrere
abonnementsavtaler
• Høye marginer for store internasjonale
aktører eller kryssubsidiering av andre
tjenester i faglige foreninger
• Ingen tilgang for befolkning og arbeidsliv
Studentene kan ikke ta med seg sine gode
vaner med å lese og utnytte forskning når
de går over i arbeidslivet

Målsetning – full åpen tilgang
• Åpen tilgang til resultater fra offentlig
finansiert forskning – både en nasjonal
og internasjonal målsetting
• På sikt: Gå bort fra abonnement for å
lese forskningsresultater og over til å
betale for koordinering av
kvalitetssikring og redaksjonelt arbeid
• En del av Åpen forskning
Prosesser, data, protokoller,
metoder, kode, resultater

Evaluering av forskning
San Francisco Declaration on Research Assessment

From Stephen Curry
Seglen, P. O. (1997).

PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194903

Dilemmaer
• Det har vært arbeidet med åpen tilgang i 1520 år, men det har vært liten framdrift
• Systemet er et tredjepartsfinansieringssystem hvor forskeren og
forskningsmiljøet ikke ser kostnadene
• Overganger er krevende, og å forhandle fram
overgang nødvendiggjør at det offentlige har
forhandlingsmakt
Forskerne er da potensielt skadelidne –
enten ved at abonnementsavtaler sies opp
eller ved krav om hvor og hvordan
publisere

• Internasjonalt samarbeid om løsninger er
nødvendig, men krevende
Plan S er en god mulighet

Nasjonale mål og
retningslinjer (2017)
• «Innen 2024 skal alle norske vitenskapelige
artikler finansiert av offentlige midler være
åpent tilgjengelige»

• «Norge skal være en pådriver for at alle
vitenskapelige artikler finansiert av
offentlige midler skal gjøres åpent
tilgjengelig fra publiseringstidspunktet»
• Både forskere, fagmiljøer,
forskningsinstitusjoner,
forskningsfinansierende institusjoner og
myndigheter må bidra
• Dette er utredet, hørt, vurdert av
departementet og regjeringens politikk
Forankrer norsk deltakelse i
internasjonalt arbeid
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Felles europeisk koalisjon for åpen tilgang
• Disse stiller seg bak kravet: ERC, EUkommisjonen, Norges forskningsråd og 13
nasjonale forskningsråd i Europa og
Wellcome Trust og Gates Foundation.
• Landene utgjør rundt 15% av globale
publikasjoner.
• Initiativ fra Robert-Jan Smits, tidligere
generaldirektør for DG Reseach and
Innovation, nå president Juncker sin
spesialutsending for EU-kommisjonen om
Open Access.
• Koordinert av Science Europe.

• Fra prinsipper via veileder til policy/vilkår
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Guidance: Roads to compliance with Plan S
Open Access
journals or Open
Access platforms

Deposition of
scholarly articles in
Open Access
repositories without
embargo

Hybrid journals
under Transformative
agreements

CC-BY 4.0 license required. Rights retained by author/institution
Scholarly articles reviewed according to the standards within the
relevant discipline
cOAlition S members will ensure financial support for OA
publishing via the prescribed routes to compliance
In 2023 cOAlition S will review the effects of Plan S on
achieving a transition to full and immediate OA
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Support mechanisms for establishing
OA Journals/Platforms and open infrastructures
cOAlition S will
commission a gap analysis of Open Access journals to identify fields
and disciplines where there is a need to increase the share of OA
journals.
collectively provide incentives for establishing OA journals/platforms
or flipping existing journals to OA, in particular where there are gaps
and needs.
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Period of open feedback from stakeholders
cOAlition S invites all stakeholders to give feedback in the period from
November 27 2018 to the end of January 2019.
https://www.coalition-s.org/feedback/
cOAlition S will the update the Guidance document during the spring of
2019
Individual cOAlition S member organizations will then implement through
their policies and contractual requirements in their different contexts from
2020

Hva skjer nasjonalt?
• Forskningsrådet vil være i dialog og
samarbeide med institusjoner, fagmiljøer
og forskere om implementering og
overgang til åpen tilgang
• Innspillsrunde nå når cOAlition S har lagt
frem sin Veileder for implementering av
Plan S
https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Veileder_til_impleme
ntering_av_Plan_S_er_na_klar/1254038095445/p1174467583739
?WT.ac=forside_nyhet

• Forskningsrådet vil fra 2020 gjennomføre
Plan S ved å stille krav til prosjekter som
får finansiering

En realitet:
Dagens publiseringsmodell er ineffektiv og gir
ikke åpen tilgang
• Forlagene utfordres nå fra tre kanter:
Universitetene – EUA
Abonnementskonsortiene – OA2020
Finansiørene – cOAlition S / Plan S
• «Forskere og forskningsutførende institusjoner oppfordres til å bidra i arbeidet for å
fremme publiseringstjenester av god kvalitet og til riktig pris gjennom sine
interesseorganer og internasjonale nettverk»
• «Fagmiljøene forventes særlig å bidra gjennom sine nasjonale og internasjonale
nettverk for å fremme åpen vitenskapelig publisering og for å vende viktige tidsskrifter
på sine fagfelter fra å være lukket til å bli åpne»
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Spørsmål
• Vi er alle enige i målet om Åpen
tilgang, men….
• Hva er Åpen tilgang, hvordan ser
publiseringssystemet ut når vi har
nådd målet?
• Hva må gjøres for å nå målet? Av
hvem?
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