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Støtteerklæring til felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til
vitenskapelige artikler
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.
Universitets- og høgskolerådet (UHR) gir med dette sin støtte til at forhandlingene
gjennomføres ut fra følgende felles prinsipper:
•
•
•
•
•

Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved
publiseringstidspunktet
Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller
Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrifter
Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske
institusjoners publisering

Unit forhandler i 2018 med fire av de fem største internasjonale forlagene innen akademisk
publisering; Elsevier, Wiley, Taylor & Francis og SpringerNature. Andre foregangsland jobber
mot det samme målet om åpen tilgang og forhandler med de samme forlagene, blant annet
Sverige, Tyskland, Sveits og Østerrike. Felles for disse er at rektorer og andre
forskningsledere er aktivt engasjert i forhandlingene.
UHR støtter opp om følgende strategier for Units forhandlinger med forlag
- Unit skal forhandle avtaler som sikrer åpen tilgang til forskningsresultater, og
forhandlingene skal følge de 5 prinsippene over.
- Rektorer/forskningsledere vil delta i forhandlingene med de fire nevnte forlagene, og
UHR vil samarbeide med Unit om å oppnevne representanter.
- UHR mener at en videreføring av dagens abonnementssystem ikke er bærekraftig for
norske UH-institusjoner, og støtter opp målet om åpen tilgang gjennom gode
forhandlinger med forlagene. UHR anbefaler at man revurderer fornyelse av avtaler
som ikke møter de før nevnte prinsippene.
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