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Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang
• Norge skal være en pådriver for at alle vitenskapelige artikler finansiert av 

offentlige midler skal gjøres åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet
• Vitenskapelig publisering er internasjonal. Derfor bør norske mål for åpen 

tilgang til vitenskapelige artikler skrevet av norske forskere sees i forhold til 
målene i andre land og i internasjonale organer, ikke minst EU, som i mai 2016 
vedtok rådskonklusjoner med målsettinger om full åpen tilgang innen 2020.

• For å nå målet om full åpen tilgang må både forskere, fagmiljøer, 
forskningsinstitusjoner, forskningsfinansierende institusjoner og myndigheter 
bidra.

• Innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige 
midler være åpent tilgjengelige



Veileder til implementering av Plan S –
hovedtrekk i forslaget

• En versjon av artikkel gjøres umiddelbart tilgjengelig gjennom åpent 
tidsskrift/plattform eller åpent arkiv

• Forfatteren/institusjonen beholder opphavsrett og gir en ikke-eksklusiv 
tillatelse (lisens) til å utnytte forskningen (CC BY)

• Vitenskapelige artikler fagfellevurderes i tråd med etablerte standarder i 
fagfeltene

• cOAlition S-medlemmer vil bidra til støtte til OA-publisering



Publisering i samsvar med Plan S – tre alternativer:

Alt 1: Publisering i 
tidsskrifter eller 
plattformer med åpen 
tilgang 

Alt 2: Deponering og 
tilgjengeliggjøring av 
artikler i åpent arkiv 
uten embargo 

Alt 3: Åpen publisering 
i hybrid-tidsskrift som 
inngår i en 
overgangsavtale



Innspillsrunde og revidering av 
Plan S-veileder

• Innspillsrunder i Norge (50 innspill) og 
internasjonalt (600 innspill)

• Februar-April 2019: Analyse av innspill 
og revidering av veileder

• Mai/juni 2019: Ferdigstilling av veileder 

• https://www.coalition-s.org/

https://www.coalition-s.org/


Revidering av Plan S-veileder
- noen diskusjonspunkter 

• Tydelig tidslinje for samarbeid med tjenester 

for «Plan S compliance»

• Tydeligere om Learned Society-utgivere

• Tydeligere om ikke-APC-baserte 

publiseringsløsninger

• Kan noen tekniske krav til arkiv/tidsskrift gjøres 

om til anbefalinger?

• Vurdere om unntak fra krav om CC BY-lisens er 

berettiget (f.eks. CC BY-ND)?

• Lengre overgangsperioder for hybrid-

overgangsavtaler (for societies/mindre utgivere)?



Internasjonale prosesser

• Utvidelse av cOAlition S
• Gap-analyse: Kartlegging av behov for 

åpne kanaler i fagfeltene
• Samarbeid mellom felles tjenester for 

publiseringskanaler, arkiv, 
overgangsavtaler (DOAJ, DOAR, ESAC)

• Modeller for OA-overgang for Learned
Society-utgivere (Wellcome/UKRI)

• EUA-utredning om Publish&Read-avtaler



Hva skjer i Norge?
• Innspillsrunde nasjonalt: går inn i internasjonale arbeidet med veileder og i 

Forskningsrådets eget arbeid med implementering. 
• Forskningsrådet ser implementeringen av Plan S i sammenheng med den helhetlige 

policyen for åpen forskning. 
• Dialog med UHR-arbeidsgruppe for implementering av Plan S. 
• Videre samarbeid med institusjonene:

ØLøsninger for å håndtere publiseringskostnader
Øvurdering av forskning og forskere 

• Forskningsrådet implementerer Plan S med virkning for nye utlysninger fra og med 2020


