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• Plan S, tre veier til åpen tilgang og 
Forskningsrådets vilkår for FoU-prosjekter. Jon 
Øygarden Flæten, Forskningsrådet

• Overgangsavtaler med forlag. Nina Karlstrøm, 
UNIT
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UiT Norges arktiske universitet

• Spørsmål og svar 

• Send inn spørsmål underveis!



Hvorfor Plan S?

• Bakgrunn
• Offentlig finansiert forskning skal være 

tilgjengelig for alle
• Politiske mål i Norge og internasjonalt
• Behov for internasjonalt samarbeid for å nå 

målene

• cOAlition S
• Koalisjon av forskningsfinansiører med felles, 

internasjonale krav

• Åpen publisering og åpen forskning 
• Publikasjoner, data, brukermedvirkning osv. 



Hva er Plan S?

• Full og umiddelbar åpen tilgang til vitenskapelige 
publikasjoner

• Artikler skal være åpent tilgjengelig for 
videre bruk med en åpen lisens (CC BY)

• Artikler skal være umiddelbart tilgjengelig –
ingen embargoperioder

• Forfatter beholder retten til å gjøre en 
versjon åpent tilgjengelig

• Gjelder vitenskapelige artikler – og på sikt 
vitenskapelige bøker og bokkapitler



Plan S gjelder for nye prosjekter med 
finansiering fra Forskningsrådet

• Plan S gjelder for nye prosjekter finansiert 
gjennom nye utlysninger fra 2021

• F.eks. Forskerprosjekt (10.02.) og 
Kompetanse- og samarbeidsprosjekt 
(17.02.)

• Vil i praksis gjelde publikasjoner i 2022-23

• Plan S er ikke del av vurderingen av søknader



Plan S: Tre ruter til åpen tilgang

1. Publisering i Open Access-tidsskrift eller -
plattformer 

2. Publisering i tidsskrift som inngår i 
overgangsavtaler

3. Tilgjengeliggjøring i åpne arkiv «grønn OA»

Åpen lisens, Creative Commons CC BY alternativt 
CC BY-ND



1. Open Access tidsskrift og 
plattformer

• Publisering i Open Access-tidsskrift eller –
plattformer
• «Diamant» Open Access – ingen 

artikkelavgift
• «Gull» Open Access – med artikkelavgift 

(Article Processing Charge, APC)

• Institusjoner dekker kostnadene, ikke den 
enkelte forsker

• Forskningsrådet dekker kostnader på 
institusjonsnivå



2. Publisere i overgangsavtaler

• Tidsskrift som inngår i overgangsavtaler som 
institusjonene har inngått med forlag

• Gir umiddelbar åpen tilgang til endelig 
publisert versjon av en artikkel

• Publiseringskostnadene dekket av 
institusjonene som er med i avtalene 
(konsortieavtaler) 



3. Åpne arkiv («grønn open access»)

• Publisering i «lukket» abonnementstidsskrift

• En versjon av artikkelen gjøres umiddelbart
tilgjengelig i åpent arkiv

• AAM – «Author’s Accepted Manuscript» –
akseptert fagfellevurdert versjon evt publisert 
versjon «Version of Record»

• Åpen lisens, CC BY / CC BY-ND



cOAlition S’ rettighetsstrategi

• 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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Forskningsrådets nye vilkår for FoU-
prosjekter f.o.m. 1/1 2021 

• Institusjon sørger for at forskere beholder 
rettigheter til å oppfylle kravene om åpen 
tilgang.

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

• Alle artikler gjøres tilgjengelig i åpent arkiv med 
en åpen lisens umiddelbart ved publisering.
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Plan S: Tre ruter til åpen tilgang

1. Publisering i Open Access-tidsskrift eller -
plattformer 

2. Publisering i tidsskrift som inngår i 
overgangsavtaler

3. Tilgjengeliggjøring i åpne arkiv «grønn OA»



Journal Checker Tool
journalcheckertool.org

Men sjekk også 
kanalregisteret (nivå 1-2)







Hva skal jeg gjøre som forsker

1. Bruk Journal Checker Tool – journalcheckertool.org 
• Hvilke muligheter for OA har tidsskriftet jeg vil 

publisere
• Sjekk kanalregisteret!

2. Ved innsending av manuskript: 
• 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. Senest ved publiseringstidspunkt – legge en versjon 
(AAM / VoR) åpent tilgjengelig i arkiv

Spør forskningsrådgivere / bibliotek om hjelp



Oppsummering

• Plan S gjelder for prosjekter finansiert gjennom 
nye utlysninger fra 2021

• Tre ruter til OA: åpne tidsskrift/plattformer, 
tidsskrift i overgangsordninger, åpne arkiv

• Forskere beholder alltid retten til å gjøre 
minimum AAM-versjon tilgjengelig
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