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Støtteerklæring til felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til
vitenskapelige artikler – reviderte prinsipper for forhandlinger fra 2021
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, har et nasjonalt
koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang og har startet prosessen med å utarbeide en nasjonal
plan for åpen tilgang. Et av hovedelementene er å utarbeide plan for forhandlinger med akademiske
forlag for å nå regjeringens mål om full åpen tilgang i 2024.
Units råd for konsortieforhandlinger anbefaler at følgende prinsipper skal gjelde for forhandlinger med
tidsskriftforlag fra 2021:
•
•
•
•
•
•
•

Publikasjoner med korresponderende forfatter fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved
publiseringstidspunktet.
Det skal ikke inngås avtaler som øker totalkostnadene1 gitt likt publiseringsvolum fra norske
forskere.
Det skal ikke inngås avtaler med begrensninger på antall åpne publikasjoner
Åpne tidsskrift skal inkluderes i avtalene.
Publikasjoner i lukkede tidsskrifter skal kunne gjøres åpent tilgjengelig i vitenarkiv uten
embargo.
Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller
Permanent tilgang til alt kjøpt innhold

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) støtter opp om følgende strategier for Units forhandlinger med
tidsskriftforlag:
•
•
•
•

Unit skal forhandle avtaler som sikrer åpen tilgang til forskningsresultater, og forhandlingene
skal følge de 7 prinsippene over.2
Forlagsforhandlingene må ivareta at det er forskjell på de institusjonene som i dag deltar i de
store avtalene og de som ikke er det.
De store forlagsavtalene må suppleres av andre typer avtaler med mindre omfang.
Avtalene bør ha et tillegg som regulerer håndtering av publisering for institusjoner som ikke
inngår i en gitt avtale.
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Forstått som «inflasjonsjustert kostnad for avtaler forut for 2018
Til det første prinsippet vil vi påpeke at avtalene i dag ikke sikrer at publikasjoner med korresponderende forfatter
fra Norge er åpent tilgjengelig. Dette gjelder kun der det er korresponderende forfatter fra institusjoner som deltar i
avtalen.
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