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Plan S overordnet

• Full og umiddelbar OA for vitenskapelige publikasjoner:

• Åpen lisens, CC BY (evt. CC BY-ND) - full OA

• Ingen embargoperioder – umiddelbar OA

• Forskere beholder rettigheter til å tilgjengeliggjøre

• Finansiør og institusjon dekker 
publiseringskostnader, ikke den enkelte forsker

• Finansiører forplikter seg til å vurdere forskning 
basert på dens innhold, ikke hvor den er publisert 
(jf DORA-prinsippene)
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Tre ruter til åpen tilgang

1. Publisering i åpne tidsskrift / plattformer

2. Publisering i tidsskrift som del av overgangsavtaler 
eller andre overgangsordninger

3. Tilgjengeliggjøring i åpne arkiv («grønn OA») uten 
embargo

Åpen lisens CC BY/CC BY-ND

• Gjelder for prosjekter finansiert av Forskningsrådet 
gjennom nye utlysninger i 1/1 2021

• Gjelder for vitenskapelige artikler – OA-krav for 
vitenskapelige bøker og bokkapitler utvikles ila 2021
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cOAlition S’ rettighetsstrategi –
«Rights Retention Strategy»

• For å gi forskere mulighet til å publisere så 
bredt som mulig og fortsatt oppfylle kravene

• cOAlition S-organisasjonene endrer sine 
kontraktsvilkår, slik at åpen lisens CC BY / CC 
BY-ND legges på alle artikler som er finansiert 
av organisasjonene

• Utgivere gis beskjed (prior notice) om kravene –
dette overstyrer fremtidige publiseringsavtaler
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Nye vilkår for FoU-kontrakter i 
Forskningsrådet fra 1/1 2021

• Nye kontraktsvilkår i Forskningsrådet: 
Prosjektansvarlig (institusjon) sørger for at 
institusjon/samarbeidspartnere/forskere i 
prosjektene beholder tilstrekkelig 
immaterielle rettigheter til å overholde 
kravene om åpen tilgang.

• Alle artikler gjøres umiddelbart tilgjengelig 
VoR eller AAM versjon med CC BY (e.l.) lisens.
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For forskere og institusjoner

Når manuskripter sendes inn til utgiver:

This research was funded, in whole or in part, by 
The Research Council of Norway [6-siffret 
prosjektnummer]. A CC BY or equivalent licence is 
applied to any Author Accepted Manuscript (AAM) 
version arising from this submission, in accordance 
with the grant’s open access conditions.
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Hva skal jeg gjøre som forsker? 

1. Bruke Journal Checker Tool
• Hvilke ruter til OA har tidsskriftet jeg ønsker å 

publisere i?

2. Ved innsending av manuskript - informere 
utgivere om kravene:
• This research was funded, in whole or in part, by The 

Research Council of Norway [6-siffret prosjektnummer]. 
A CC BY or equivalent licence is applied to any Author 
Accepted Manuscript (AAM) version arising from this 
submission, in accordance with the grant’s open access 
conditions.

3. Gjøre en publisert versjon, «Version of Record» 
(VoR) - hvis mulig - eller en AAM-versjon, 
tilgjengelig i et egnet åpent arkiv
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Åpen publisering og kostnader

• Hvordan dekker vi OA-kostnader?

• Indirekte kostnader (overhead) – ikke 
direkte driftskostnader i prosjekter

• Institusjonene får ansvar for å ta 
kostnadene når de oppstår

• STIM-OA – i en overgangsperiode

• Vi dekker ikke hybrid OA-kostnader
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cOAlition S-prosjekter

• «Journal Checker Tool»

• Stor undersøkelse av Diamond OA-modeller (uten 
artikkelavgifter)

• Monitorering av impact, særlig for forskere tidlig i 
karrieren

• Modeller for vitenskapelige foreninger som utgir 
tidsskrift (SPA-OPS) – oppfølging i 2021

• Rammeverk for pristransparens

• Les mer på: www.coalition-s.org
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