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Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Katerini T. Storeng og Magnus Aronsen

Akademiet for yngre forskere (AYF)

kontakt@akademietforyngreforskere.no

Godkjenner

✘

Forskningspolitisk organisasjon for yngre forskere 

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

I all hovedsak er disse punktene tilstrekkelig klargjort i veilederen, men noen forhold bør utdypes og 
avklares. AYF mener at veilederen bør klargjøre:  
- Hvordan cOAlition S-medlemmer vil støtte enkle, søkbare baser over hvilke kanaler som er 
PlanS-kompatible (for eksempel gjennom samarbeid med DOAJ og OpenDOAR eller gjennom en 
«PlanS-merking» av kompatible kanaler).   
- Hva som legges i begrepet «plattform» og hvorvidt EUs «Open Science Cloud» skal fungere som en 
søkemotor/plattform. 
- Om det er noe tolkningsrom knyttet til kravet om CC BY Attribution 4.0 lisens eller unntak der 
alternative lisenser kan brukes. 
- Om det vil være unntak fra regelen om Plan S-kompatibel publisering dersom artikkelen kun er 
delfinansiert av cOAlition S medlem (f.eks. dersom medforfatter har annen finansiering eller 
forskningen kun er delfinansiert av cOAlition S-medlemmer).  
- Om det forespeiles sanksjonerved brudd på kravet om Plan S-kompatibel publisering. Inntil 
tidsskrifter og plattformer har rukket å omstille seg til å bli Plan S-kompatible, bør det ikke innføres  
sanksjoner mot enkeltforskere. 
- Om publisering i åpent arkiv også omfatter «online first». 
- Hvordan overgangsavtaler henger sammen med «Read and publish» modellene.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

- Ved implementering av Plan S, vil forskere i Norge som mottar finansiering fra cOAlition 
S-medlemmer antakelig publisere i andre kanaler enn nå. For mange er dette uproblematisk. 
mens andre forskere vil måtte slutte å publisere i eksisterende anerkjente tidsskrifter som ikke 
har inngått overgangsavtaler. Dersom det norske publiseringskanalsystemet (nivå 1 og 2) 
opprettholdes som i dag, vil dette gjelde de fleste nåværende nivå 2 tidsskrifter. 
  
- Mens forhandlingene mellom cOAlition S-medlemmene og tidsskriftene pågår, vil forskere 
måtte leve med usikkerhet om hvordan Plan S vil påvirke rekruttering- og opprykk, 
internasjonalt samarbeid og ansettelsesmuligheter for norske forskere i land som er utenfor 
cOAlition S. Det kan bli utfordrende å inngå samarbeid med internasjonale forskere som ikke vil 
begrenses av kravet om Plan S-kompatible kanaler.  
 
- Det er usikkert hvordan implementering av Plan S vil påvirke forskningskvalitet.  
- Forskjellige aktører i forskningssektoren vil måtte bidra til omstilling eller etablering av Plan 
S-kompatible tidsskrifter og arkiver.Norske systemer for forskningstildelinger, ansettelser og 
opprykk vil måtte ta hensyn til at systemet er lagt om og sørge for at unge forskere, som er i 
«kryssilden», ikke taper på at de er med i en overgangsordning. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

AYF mener de følgende virkemidlene kan bidra til åpen tilgang til forskning i Norge:  
 
- Opplæring omkring åpen forskning og publisering, særlig for yngre forskere  
 
- Offentlige publiseringsfond for APC-avgifter som kan stimulere forskere uten cOAlition 
S-finansering til å publisere åpent. 
 
- Gode og brukervennlige digitale arkiver og biblioteker for åpent tilgjengelig forskning, med 
tilgang for alle uavhengig av institusjonstilknytning. 
 
- Tilrettelegging av offentlig formidling av forskningsresultater for å nå ut til et større publikum, 
gjennom, for eksempel, merittering av formidling i tildeling av forskningsmidler, ansettelser og 
opprykk og bevisstgjøring rundt forskeres ansvar for å delta i det offentlige ordskiftet.  
 
- Implementering av mer helhetlige vurderingsformer i ansettelser, opprykk og tildeling av 
forskningsmidler, som vurderer forskningskvalitet utover publiseringskanal i tråd med 
prinsippene i DORA-erklæringen og OSCAM (open science career assessment matrix). Åpen 
tilgang bør også insentiveres i slike vurderingsformer. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Det er positivt at cOAlition S medlemmene forplikter seg til å finansiere åpen publisering.AYF 
mener at følgende forhold bør utdypes og klargjøres i Plan S-veilederen:  
 
- Hvordan finanseringen vil foregå i praksis. Skal publiseringsavgifter budsjetteres for i prosjekter?  
Blir det et tak på hvor store publiseringsavgift som dekkes? Hvordan avgjøres betaling ved flere 
medforfattere med ulike finansieringskilder og institusjoner? Dekkes kostnader til Plan 
S-kompatibel publisering og arkivering etter prosjektets slutt?  
 
- Hva cOAlition S-medlemmene per i dag anser som et «rimelig nivå» for artikkelavgifter (APC). 
 
- Tidsrammen for den uavhengige studien som skal avklare kostnader og avgifter knyttet til åpen 
publisering, og hvordan uavhengighet skal sikres og standardisering implementeres. 
 
- Hvilke cOAlition S-medlemmer som har som intensjon å inngå overgangsavtaler med 
abonnementstidsskrifter og finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler, og over hvilken 
tidshorisont . 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

- Det vil bli lettere å publisere åpent for forskere med finansering fra cOAlition S-medlemmer. 
Dersom åpen publisering blir meritterende, vil forskere med finansiering fra cOAlition 
S-medlemmene kunne få et komparativt fortrinn overfor andre forskere uten slik finansiering. 
Det vil bli viktig å unngå perverse effekter av slik merittering, for eksempel at åpen publisering 
går på bekostning av kvalitet.  
 
- cOAlitionS-medlemmenes forpliktelse til å finansiere OA-kostnader i sine prosjekter vil kunne 
gjøre samarbeid med cOAlition S-finansierte forskningsprosjekter attraktivt for både 
utenlandske og norske forskere som mener at åpen publisering er viktig. For de som ikke 
ønsker i hovedsak å publisere åpent (eller som er i en karrieresituasjon der dette vil være 
vanskelig å prioritere) vil det også kunne skape utfordringer. 
 
- Uten et standardisert og akseptabelt nivå på kostnadene ved åpen publisering, vil det kunne 
oppstå vedvarende, store forskjeller der de beste og mest meritterende tidsskriftene vil forbli 
svært dyre å publisere i. Dette vil slå skjevt ut mellom forskere på ulike stadier i karrieren, og 
mellom institusjoner med ulik økonomi.  
 
- Det er usikkert om eksisterende (norske) tidsskrifter vil overleve overgangen til åpen 
forskning. Dersom APC-grensen settes for lavt til å dekke forlagenes reelle kostnader, kan 
økning i antall artikler for å dekke faste utgifter resultere i redusert kvalitet. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

AYF mener at følgende tiltak knyttet til publiseringskostnader kan bidra til åpen tilgang til 
forskning:  
 
- Spesielt i en uoversiktlig overgangsfase der mange tidsskrifter høyst sannsynlig vil 
eksperimentere med ulike finansieringsmodeller, bør det være et raust (nasjonalt) fond 
tilgjengelig for sikre at enkeltforskere får mulighet til å publisere uavhengig av 
publiseringsavgifter. 
 
- cOAlition S eller andre aktører bør stille betydelige midler til rådighet for å «kjøpe ut» 
veletablerte høykvalitetskanaler av eksisterende kontrakter med forlag og gjøre dem om til 
Platina Open Access kanaler (uten APC-kostnader). 
 
- cOAlition S eller andre aktører bør legge til rette for, og finansiere, gode digitale løsninger 
og infrastruktur. For eksempel kan «learned societies» benyttes til å etablere nye eller 
konvertere eksisterende tidsskrifter til Plan S-kompatible publiseringskanaler. 
 
- cOAlition S-medlemmene og norske forskningsinstitusjoner bør legge til rette for at åpen 
publisering er karrierefremmende både for yngre forskere og for forskningsledere, men ikke 
på bekostning av andre tungtveiende hensyn som forskningskvalitet. 
 
- Institusjonene bør oppfordres til å supplere publiseringskostnadene for forskere som ikke 
har finansiering fra cOAlition S-medlemmene, for eksempel gjennom økonomiske incentiver 
som å tilbakebetale en viss sum for artikler som er publisert i åpen tilgang-tidsskrifter.  
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Gitt at PlanS i realiteten er en forhandling mellom forskningsfinansiører og kommersielle forlag 
med usikkert utfall, er det fornuftig med en grunnholdning å tillate et mangfold av 
publiseringsmodeller og legge til rette for ulike forretningsmodeller kompatible med Plan S. Plan 
S-veilederen bør klargjøre om cOAlition S-medlemmene faktisk forplikter seg til å støtte 
etableringen av åpen tilgang- kanaler på tvers av disiplinene, den konkrete utforming av 
insentivordningene som planlegges, og hvor finansiering skal komme fra.  
 
 Det er viktig at cOAliation S tar høyde for at det kan være stor variasjon i tilgangen på gode Open 
Access-tidsskrifter i ulike disipliner. Det er derfor hensiktsmessig å gjennomføre en 
behovsanalyse.  
 
Det er en god ide å identifisere områder med behov for open access tidsskrift, plattformer eller 
infrastrukturer, men dette bør gjøres snarest, og helst før Plan S trer i kraft for å redusere 
problemer i fagfelt med fravær av relevante publiseringskanaler. Behovsanalysen bør utrede 
modeller som økonomiske insentiver som frikjøp av tidsskrifter med eksisterende avtaler og 
«flipping», mer enn etablering av nye tidsskrifter.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Det er vanskelig å ta stilling til hva forslagene rundt støtte for tidsskrifter og plattformer med 
åpen tilgang betyr for norske forskningsaktører mens utfallet av forhandlingene mellom 
cOAlition S og forlagene er ukjent.  
 
Sett fra yngre forskeres perspektiv, er det viktig at publisering i Plan S-kompatible tidsskrifter 
ikke gir negative karriereutslag eller svekker mulighetene til å få forskningsfinansiering av 
nasjonale eller internasjonale finansiører. Spesielt i overgangene fra nåværende løsning til et 
ferdig, robust Plan S-kompatibelt system vil det være kritisk at det føres aktiv offentlig politikk 
for å ta høyde for disse forholdene. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Hvis dagens publiseringskanal-system for tidsskrifter (nivå 1 og 2) fortsatt skal brukes, bør 
hensyn til kvalitet og åpen tilgang ivaretas samtidig.  Plan S-kompabilitet bør være en av flere 
vurderingskriterier i inndelingen av publiseringskanaler. Det bør være transparent hvordan 
dette vurderes vis a vis andre vurderingskriterier. 
 
cOAlition S-medlemmene eller andre aktører  bør utvikle og finansiere et høykvalitets- og Plan S 
-kompatibelt deponeringsarkiv, som kan benyttes av norske og internasjonale forskere fra ulike 
fagfelt.   
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

AYF mener at Plan S bør implementeres i Norge tidligst for nye utlysninger fra 01.01.2020. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Ettersom Plan S i praksis er en kommersiell forhandling med ukjent utfall mellom 
forskningsfinansiører og kommersielle forlag, mener AYF det er klokt å legge opp til en bred 
evaluering av konsekvenser og eventuelle tilpasninger. Hvordan overgangsavtaler og muligheten 
for deponering av artikler i åpne arkiv påvirker overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang er 
fornuftige hovedtemaer i en slik vurdering. AYF har følgende kommentarer til evalueringen:   
 
- Hvis Plan S først implementeres for nye utlysninger i 2020, er 2023 tidlig for en formell evaluering. 
Prosjektene vil da tidligst starte opp i 2021, og dette vil gi få muligheter til å evaluere effekter 
allerede i 2023. 
 
- Evalueringe må vurdere om implementeringen av Plan S har noen effekt på forskningskvalitet. 
Dersom det er en risiko for negativ effekter, hvordan sikrer man isåfall seg mot dem før de faktisk 
får spille seg ut? 
 
- Evalueringen bør utrede karrieremessige konsekvenser, herunder at institusjoner og 
forskningsfinansiører tilpasser sine vurderinger av spesielt unge forskeres karriereveier- og 
incentiver opp mot erfaringene som gjøres med Plan S.  
 
- I tillegg til en formell evaluering, er det viktig at man tar høyde for ny innsikt underveis og 
eventuelt justerer implementeringsplanen deretter. Forskjeller i hvordan planen implementeres på 
tvers av land og finansiører, og eventuelt konsekvenser av slike forskjeller, vil også kunne gi viktig 
informasjon. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Punktene under lisensiering og rettigheter er nokså detaljerte. Dette vil være viktig for å 
standardisere forskningspublisering og gjøre disse mer tilgjengelig for ulike former for 
metaanalyse og bruk senere. Samtidig går dette på bekostning av praktisk implementering; jo 
mer detaljerte krav, jo større barriere for mange tidsskrifter å «flippe» modell. Begge forhold er 
sentrale, og bør vurderes spesielt i den planlagte evalueringen.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Veilederen bør presisere hva som menes med et «solid» system for fagfellevurdering («solid 
system of review»). AYF mener at det er avgjørende at med krav om fagfellevurdering holder 
standard kvalitetsmål.  
 
- Veilederen sier at tidsskrifter/plattformer må fraskrive APC-avgiftene for forfattere fra 
lavinntektsland og gi rabatter for forfattere fra mellominntektsland. Vil slike rabatter også 
gjelde forfattere fra høyinntekstland uten institusjonell støtte til publiseringskostander?  
 
- Veilederen skriver om transparente kostnader og priser, men det er uklart hvor detaljerte 
oversiktene over direkte kostander skal være. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Ved å sette svært detaljerte (og sannsynligvis kostnadskrevende) krav til hva som kan telles som 
et Plan S kompatibelt arkiv, reduseres sjansene for at forskere (iallfall på kort sikt) vil kunne finne 
et slikt arkiv, og dermed i praksis muligheten for å følge den «grønne» ruten til åpen publisering.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det vil være veldig viktig at cOAlition S bidrar til å holde en enkelt søkbar og lett tilgjengelig 
liste over hvilke tidsskrifter som omfattes av overgangsavtaler, og at denne oppdateres 
jevnlig. Det samme gjelder forøvrig lister over tidsskrift som er Plan S kompatible langs de to 
andre «rutene».
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Lise Kjærstad

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

lise.kjaerstad@adm.aho.no

Godkjenner

✘

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Vitenskapelig høgskole

□ 

□ 



3 

A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Som en liten forskningsinstitusjon vil det være vanskelig å forhandle frem disse rettighetene med de 
store forlagene, så her er vi avhengig av at de endrer sine retningslinjer for tilgjengeliggjøring i åpne 
institusjonelle arkiv. Da vi har få åpne tellende tidsskrift for våre fag er det heller ikke en reell 
mulighet å velge bort og publisere i de tidsskriftene som ikke lar oss tilgjengeliggjøre i samsvar med 
Plan S.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Da våre fagfelt har få eller ingen åpne publiseringskanaler på DBHs liste over tellende tidsskrift, 
blir det vanskelig å forholde seg til kravene i Plan S og Norsk publiseringsindikator samtidig. Det 
virker i overkant optimistisk å tro at de store forlagene vil snu om på deres forretningsmodeller i 
løpet av 2019, og tellekantsystemet er fremdeles et viktig måleparameter for forskningen. Vi 
kan derfor ikke se at det kan være mulig å både følge Plan S og publisere i internasjonalt 
anerkjente tidsskrift på nivå 1 og 2 allerede i 2020. Det vil heller ikke være mulig å etablere nye 
åpne publiseringskanaler av høy kvalitet før Plan S trer i kraft.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

DBHs liste over tellende publiseringskanaler bør også inneholde opplysninger om tidsskriftene 
er åpne eller ikke for å forenkle arbeidet med å finne tellende åpne tidsskrift.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Det er en uoverkommelig oppgave for oss og sikkert også andre institusjoner å kontrollere 
forlagenes transparens på kostnader og avgifter knyttet til Open Access-publisering. Vi har 
også liten mulighet til å legge press på nivået på forfatterbetaling.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

cOAlition S og også NFR bør bidra i arbeidet for å etablere et rimelig nivå på 
forfatterbetaling. Det bør også arbeides med å tilgjengeliggjøre oversikter over forlagenes 
kostnader i forbindelse med åpen publisering.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Her ser vi behov for mer konkrete ordninger. Vi kan ikke se at det er noen utlysninger av midler 
direkte rettet mot etablering av nye åpne tidsskrift. 
Erfaringsmessig ser vi også at nye åpne publiseringskanaler som er driftet av forskermiljøer ikke 
klarer å opprettholde kontinuitet og jevnlige utgivelser.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)



11 

3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det bør finnes øremerkede midler til etablering av åpne publiseringskanaler. Har NFR noen 
konkrete planer for dette?
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

For nye utlysninger fra og med 1.1. 2020, selv om vi mener at dette også er for tidlig. Siden andre 
rammebetingelser for publisering ikke er endret blir det vanskelig å oppfylle disse og samtidig 
implementere Plan S (se punkt A.2).
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no



2 

Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Ida Bull

Det kongelige norske videnskabers selskab

post@dknvs.no; preses@dknvs.no

Godkjenner

✘

Vitenskapelig akademi

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Vi støtter målet om å gjøre all vitenskapelig publisering åpen. Forskning utført i offentlig fiansierte 
institusjoner bør være åpent tilgjengelig.  
Vi ser imidlertid problemer med hvordan dette kravet skal innfris. Vi ser i dag at det som svar på 
dette kravet opprettes stadig nye open-access tidsskrifter og plattformer, der forskere får tilbud om 
å publisere. Det er en utfordring å sortere i dette bildet og vurdere de nye plattformene opp mot de 
kjente tidsskriftene. Veilederen sier at det skal etableres mekanismer for å identifisere om 
tidskrifter/plattformer tilfredsstiller kravene til åpenhet. Det vil også være nødvendig å ha 
mekanismer som gir opplysninger om hva slags kvalitetsordninger de enkelte tidsskriftene har, 
spesielt i form av fagfellevurderinger. Tilbudene om slik publisering innebærer gjerne svært rask 
publisering, som vanskelig kan gi rom til grundig faglig behandling. "Mekanismene" må gi 
enkeltforskere hjelp til å sortere i dette bildet. 
Veilederen omtaler tidsskrifter. Det er imidlertid mye forskning som publiseres i antologier og 
monografier, særlig innen humaniora og samfunnsvitenskap. Det er uklart om, eller hvordan, slik 
publisering omfattes av kravet om OA.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

DKNVS akademi har medlemmer fra de fleste fag i forskningsverdenen. Vi er opptatt av at 
fagene har ulik publiseringspraksis. Tidsskrifthierarkiet er mer uttalt i noen fag enn i andre. For 
våre medlemmer vil derfor kravet om å bare publisere i OA-tidsskrifter slå noe ulikt ut. Økende 
krav om internasjonal publisering vil gjøre at flere blir berørt, siden norske tidsskrifter i større 
grad vil måtte tilpasse seg Forskningsrådets krav, noe det ikke er åpenbart at internasjonale 
tidsskrift vil gjøre. Spesielt medlemmer fra fag der forskerne strekker seg etter publisering i 
tidsskrifter som Science og Nature er bekymret for at forbud mot å publisere i tidsskrifter som 
ikke har åpen tilgang, vil avskjære dem fra viktige arenaer.   
 
DKNVS har siden starten på 1760-tallet publisert serien "Skrifter". Serien publiseres allerede på 
åpen plattform. Forslaget vil derfor ikke få særlig betydning for Selskapet som sådan.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Dersom ordningen ikke skal være en hindring for forskernes muligheter til å publisere 
internasjonalt, er det avhengig av gode internasjonale ordninger. Det innebærer avtaler med de 
viktige internasjonale tidsskrifter/forlag og/eller etablering av nye tidsskrifter/plattformer av 
like god kvalitet. Det er dermed nødvendig med et utstrakt internasjonalt samarbeid.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Det er uklart hva dette vil innebære i praksis. Finansieringen vil flyttes fra abonnementsbetaling til 
publiseringsbetaling. Tidsskriftene/forlagene vil forlange betaling av forskerne for å publisere. 
Dette skal i prinsippet etter det nye systemet finansieres ikke av den enkelte forsker, men av 
institusjonen de er ansatt på eller av forskningsrådet. Hvordan skal det fungere? Forskning som er 
del av et finansiert forskningsprogram vil antakelig kunne publisere. Hva med universitetsansatte 
med forskningstid, men uten tilstrekkelige forskningsmidler? Hva med forskere uten 
institusjonstilknytning? Det er fare for at kontrollen med adgangen til å publisere vil flyttes fra 
tidsskriftene og fagfellevurderingene til forskningsbyråkrater i finansieringsystemet.  
Hvordan skal prisen fastsettes, slik at det sikrer en forsvarlig kvalitetssikring: fagfellevurdering, 
språkvask, korrektur?  
Hvordan kan systemet med finansiering i forkant sikre at tidsskriftene også publiserer 
debattinnlegg og bokmeldinger?  
Det er fare for at finansieringen som nå håndteres av bibliotekenes abonnementsordninger 
isteden vil overlates til den enkelte forsker, som vil ha vanskeligere for å gjennomskue 
prisfastsettelsen. Konkurransen om midler til publisering vil kunne slå skjevt ut og favorisere de 
som allerede har publisert en del før, har forskningsmidler, har "et navn". Dette står i motsetning 
til ambisjonen i Dora-erklæringen om at forskning skal bedømmes etter sitt innhold, ikke etter ytre 
kriterier. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

DKNVS lyser ut midler til forskning og formidling. Vi ser for oss at det kan bli større 
konkurranse om midler til publiseringsstøtte/trykkestøtte når finansieringen blir flyttet over til 
forskerne. Det vil gå på bekostning av midler til å utføre forskning.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Som internasjonalt system må en ordning der finansieringen legges på den som har skrevet 
forskningsbidraget, suppleres med et internasjonalt forskningsfond om det ikke skal bety nye 
sperrer for forskere fra fattigere land/institusjoner, knyttet til kostnadene ved å publisere 
istedenfor kostnadene til å lese. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er et poeng at fagfeltene har ulike tradisjoner for publisering av forskning: forskningsartikler, 
antologier, monografier, publisering i strengt vitenskapelige publikasjoner og i publikasjoner også 
henvendt til en lesende allmennhet. Det er først og fremst innen naturvitenskapelige fag de store 
tidsskriftene dominerer. Innen humaniora og samfunnsvitenskap er tidsskriftmarkedet mer 
variert, samtidig som mye publiseres på annen måte. Hvordan sikrer man åpen tilgang som 
publiseres på annen måte enn gjennom tidsskriftartikler? 
Å sikre at det finnes publiseringskanaler som ikke er basert på artikkelavgifter er utmerket. Men 
hvem finansierer det da, om ikke mottakeren skal betale det?  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

DKNVS publiserer allerede OA-publikasjoner, men i lite omfang. Man kan se for seg at 
publisering i våre Skrifter kan bli mer attraktivt. Det kan bety større belastning på vår økonomi, 
men er positivt om det kan bety større tilgang på gode bidrag.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

For publisering i Norge vil antakelig forskningsrådet, institusjonene og departementet kunne 
finne ordninger og kontrollmekanismer som i tilstrekkelig grad finansierer forskningen ved 
publisering, ikke ved bruk.  
Den internasjonale publiseringen er problemet. Skal systemet føre fram til utstrakt bruk av åpen 
tilgang, og ikke utelukke norske forskere fra viktige tidsskrifter, forutsetter det omfattende 
internasjonale avtaler. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Flere har argumentert for at det er mye som må utredes og ordninger som må komme på plass før 
man kan kreve at all forskning resulterer i åpen tilgang. Spesielt for å få på plass bedre ordninger 
for internasjonal publisering på høyt nivå, vil det kreves mer tid. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det vil selvsagt være av betydning å følge med på hvordan overgangen til åpen tilgang slår ut, både 
etter noen få år, som i 2023, og på lengre sikt. Det vil antakelig først og fremst være 
finansieringsordningene, og hvordan systemet slår ut på kvalitetsordninger som 
fagfellevurderinger, som det er viktig å følge med på. En fare vil være at det oppstår en rekke nye 
publiseringsplattformer uten tilstrekkelig kvalitetsvurderinger. Det vil svekke tiltroen til forskning 
generelt. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



16 

3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no



2 

Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Hans Christian Lillehagen

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

hans.christian.lillehagen@extrastiftelsen.no

Godkjenner

✘

Stiftelse som finansierer helseforskning

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Etter vår vurdering er dette tilstrekkelig ivaretatt i veilederen.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Som finansiør av helseforskning støtter vi NFRs og de andre medlemmene av cOAlition S sitt 
initiativ om å gjøre forskning tilgjengelig for alle. Etter vår mening bør alle finansiører av 
forskning i Norge ta stilling til Plan S og være tydelige på hvorvidt de intenderer å følge denne 
eller ikke. ExtraStiftelsen har siden 2018 krevd at all forskning som er finansiert av stiftelsen skal 
publiseres åpent, og at alle studier skal forhåndsregistreres. Vi vil med stor sannsynlighet 
beslutte å stille oss bak cOAlition S initiativet, og implementere Plan S i vår virksomhet. 
 
Åpen tilgang til forskningspublikasjoner og åpenhet i publiseringsprosessen vil øke mulighetene 
for kvalitetssikring av forskningen, og kan bidra til å redusere mengden bortkastet forskning 
siden forskere og potensielle finansiører i større grad kan vurdere hele kunnskapsgrunnlaget for 
forskningen.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Ulike incentivordninger bør vurderes, spesielt på institusjonelt nivå.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Institusjonenes rolle i finansieringen er ikke nevnt. Det er knyttet noe usikkerhet til om det 
planlegges at forskningsfinasiørene er ansvarlige for alle kostnader knyttet til åpen publisering, 
eller om, i hvilke tilfeller og i hvor stor grad institusjonene som er ansvarlige for forskningen skal 
bidra. Dette bør tydeliggjøres i planen. 
 
Vi støtter initiativet om å gjennomføre en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og 
avgifter, og i forlengelsen av dette kan det vurderes å utarbeide veiledende rammer for disse 
kostnadene.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

ExtraStiftelsen krever i dag åpen publisering, og gir anledning til at stipendmottaker kan søke 
om ekstra midler forbundet med kostnader til åpen publisering. 
 
Vi anerkjenner at det er nødvendig at forskningsfinansiøren støtter åpen publisering ved å 
dekke kostnader knyttet til åpen publisering. Det er imidlertid naturlig at institusjonene hvor 
forskningen gjennomføres i det lange løp bidrar i finansieringen av åpen publisering av 
forskning som utgår fra egen institusjon. 
 
Mange private finansiører av forskning ønsker å stille seg bak Plan S, men for flere vil det være 
vanskelig å finansiere kostnader knyttet til åpen publisering. For å sikre en full oppslutning om 
Plan S også fra andre, mindre finansiører kan man kan vurdere å etablere nasjonale ordninger 
hvor forskere som får midler fra disse kan søke om støtte til kostnader for åpen publisering. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

I veilederen står det at "cOAlition S intends to jointly support mechanisms for establishing 
Open Access journals, platforms, and infrastructures". I tillegg til å støtte etableringen av 
åpne tidsskrift og publiseringskanaler bør koalisjonen selv bidra til å opprette brede 
publiseringsløsninger og retningslinjer for kvalitetskontroll. Med dagens teknologi er det lite 
som kreves for å opprette nye publiseringsløsninger og det er heller ikke veldig gode grunner 
til å gjøre nye løsninger snevre (i faglig forstand).  
 
Planen innebærer at forskning og forskningsresultater kan publiseres åpen på flere måter. 
Det er da essensielt at man etablerer løsninger som ivaretar mulighetene for å lete opp den 
åpent publiserte forskningen på tvers av de mange publiseringsløsningene. Det finnes i dag 
gode søkemotorer hvor man kan finne publikasjoner i vitenskapelige journaler, men man bør 
sikre at disse videreutvikles eller at det etableres nye søkemotorer som også inkluderer 
fulltekstpublikasjoner i Open Access repositories. 
 
Det bør også etableres kontrollrutiner for å øke etterlevelse av krav om resultatrapportering 
av forhåndsregistrering av studier. At publikasjoner og resultater er tilgjengelig i slike 
databaser er viktig, både som et ledd i å kvalitetssikre den forskningen som er gjort, og fordi 
det representerer en kilde til å identifisere vitenskapelige publikasjoner innen relevante felt.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

ExtraStiftelsen støtter initiativet for å sikre muligheter for åpen publisering i alle disipliner. I dette 
arbeidet bør man også, i tillegg til åpenhet, ivareta tilgjengelighet og søkbarhet, og sikre at 
kvaliteten i peer-review prosessen ikke forringes. 
 
Vi anerkjenner at det i en overgangsperiode kan være behov for et mangfold av 
publiseringsmodeller, men vi mener at det vil være hensiktsmessig å jobbe for en konsolidering i 
markedet på sikt. Dette vil kunne gi betydelige besparelser (stordriftsfordeler), det vil bli enklere å 
sammenlikne artiklene (som har samme formatering og vært gjennom liknende kvalitetskontroll), 
det vil bli enklere for forskerne (færre publiseringskanaler og -standarder å forholde seg til) og det 
vil bli enklere å finne forskningen (færre databaser og databasekilder).
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

ExtraStitelsen finansierer helseforskning hvor det i dag finnes en rekke "open access" 
tidsskrifter. Likevel praktiserer flere av de største tidsskriftene og forleggerne per i dag ikke åpen 
publisering (foruten hybridmodeller), eller synes å ha umiddelbare planer om å legge om til 
dette. Dette underbygger behovet for at cOAlition S er en aktiv pådriver for å påvirke de store 
aktørene i riktig retning slik at de så snart som mulig går over til åpen publisering eller at det 
etableres alternative "open access"-tidsskrift av tilsvarende kvalitet.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Ulike incentivordninger bør vurderes, spesielt på institusjonelt nivå.
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi mener at det er naturlig at krav om publisering i henhold til Plan S inngår i utlysning og kontrakt. 
Det kan derfor være fornuftig å implementere Plan S for nye utlysninger fra og med 1/1 2020,  evt 
for alle prosjekter som inngår kontrakt med NFR fra og med 1/1 2020 gitt at det opplyses om dette 
i utlysningene for inneværende år.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

ExtraStiftelsen er positive til cAOlition S sine planer for å undersøke og evaluere hvilken virkning 
Plan S får, og om de ulike mulighetene for åpen tilgang skissert i planen fungerer slik man har 
intendert. Plan S skal være gjeldende for prosjekter med oppstart fra 2020, og vi antar at en 
evaluering allerede i 2023 dermed ikke vil kunne fange opp tilstrekkelig informasjon om 
publiseringspraksis. Vi anbefaler derfor at man utsetter den formelle gjennomgangen av effektene 
av Plan S, kanskje til år 2025 eller 2026.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

ExtraStiftelsen støtter de kravene og ulike mulighetene for åpen publisering som er skissert i 
veielderen.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

ExtraStiftelsen støtter de skisserte kravene og anbefalingene.
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

ExtraStiftelsen støtter de skisserte kravene og anbefalingene.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

ExtraStiftelsen støtter de skisserte kravene og anbefalingene.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Bo Valentin

Folkehelseinstituttet

bo.valentin@fhi.no

Godkjenner

✘

Forskningsinstitutt

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Mange forskere er usikre på hvilke OA-tidsskrifter som er bra. Et tredelt kanalregister som svarer til 
de tre tilnærmingene til OA-publisering i Plan S ville vært til stor hjelp.  
 
For å oppmuntre til OA-publisering må forskerne være trygge på at utgiver er seriøs da noen 
OA-utgivere har blitt avslørt med å opprette «falske» OA-tidsskrifter kun for å tjene penger. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Folkehelseinstituttet må innføre Plan S, og forholde seg til tiltakene i planen. Forskerne må få en 
forståelse for de tre mulighetene man har for publisering. Når det gjelder «Transformative 
agreement» mener vi det er vanskelig å forstå.  
 
Det er viktig at alle får en god forståelse av alle de tre alternativen, og at man kan få god 
veiledning til å komme videre (til mer utfyllende informasjon).
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De virkemidlene man kan benytte for å få implementert dette på en god måte er å gi enklere 
forklaringer og mer informasjon (også på norsk). Det er også nødvendig med intern support, og 
økonomi til å betale for slik publisering og til support.  
 
Man må også jobbe med indre struktur og kultur som viser at dette er viktig. Lett tilgjengelig 
nasjonal oversikt som oppdateres kontinuerlig over tidsskrift som er gode. Det vil også kunne 
hjelpe å få flere open access-tidsskrift på nivå 2.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Undersøkelsen av publiseringskostnader for å standardisere artikkelavgifter bør gjøres snart for å 
ha noen kjøreregler klare til 1.1.2020. Standardiserte avgifter (så langt det er mulig) vil føre til 
større transparens og rettferdighet, hvilket skaper tillit til OA både som metode og mål.  
NFR er forpliktet å finansiere OA som medlem av Coalition S. Har NFR finansiering av 
OA-publisering på plass til 1.1.2020? 
 
Alle forskningsbudsjettene bør legge publisering inn som en kostnad. Det vil også være en fordel 
dersom man får til et system der de åpne tidsskriftene lager en flat avgift på alle om sender inn 
manuskript. I dag betaler man dersom man får noe publisert, men kvalitetssikringen koster jo også 
for det som forkastes.  
Ved en ordning der man betaler ved innsendelse av manus – uavhengig av om det blir publisert 
eller ei – vil man også oppnå at tidsskriftene ikke har et insitament til å godta artikler som ikke er 
av høy kvalitet.  
 
Det hadde også vært en fordel dersom man kunne få mer transparens rundt hvem som 
kvalitetsvurderer, og hvilke kostnader institusjonene har ved at forskere kvalitetsvurderer for 
tidsskriftene.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

FHI må budsjettere for OA-publisering og innlemme dette i alle prosjektsøknader da kravet om 
OA-publisering sannsynligvis blir en del av utlysningene fra NFR per 1.1.2020.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Å vise hva det koster å publisere i de ulike tidsskriftene. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Selv om medisin ikke er fagfeltet med størst behov for etablering av nye OA-tidsskrifter hadde vi 
gjerne sett en konkretisering av en slik etablering.  
 
En utarbeidet strategi for dette vil skape tillit til Plan S, især blant de som ikke synes OA gir gode 
nok alternativ til de gamle abonnementsbelagte tidsskriftene og som derfor ikke vil publisere 
åpent. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Helsebiblioteket er en viktig kanal for helsepersonell, og kan være et sted man kan finne 
oversikter over anbefalinger og regler, og anbefalte tidsskrifter.
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi tror det vil være enklere å administrere Plan S hvis den gjelder for nye utlysninger fra 1.1.2020. 
Da kan de nye reglene inkluderes allerede i utlysningen og søkerne kan inkludere OA-kostnader i 
budsjettene.  
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Kvaliteten på det som deponeres i åpne arkiv (inklusive metadata) bør også evalueres og sikres.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er viktig at creative commons-lisensen følges, og at man sørger for å følge opp dette overfor 
forlagene. 
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det må tas høyde for at mange forlag per i dag ikke tillater åpen arkivering uten sperrefrist 
(embargo), noe Plan S krever.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

Generelt vil vi si at veilederen er vanskelig å forstå. Det er et komplisert språk, og svært mange 
forkortelser i dokumentet. Vi synes veilederen også skal være på norsk, forkortelser skal forklares 
og det som stod i boksen Transformative agreements må forklares bedre.  



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Kristenn Einarsson

Den norske Forleggerforening (DnF)

dnf@forleggerforeningen.no

Godkjenner

✘

Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag.  Forleggerforeningen tar hånd om fellestiltak og service overfor medlemsforlagene, og har en bred kontaktflate overfor myndigheter, organisasjoner og presse i inn- og utland. Akademiske forlag som er medlemmer av Forleggerforeningen representerer viktige redaksjonelle miljøer og plattformer for vitenskapelige tidsskrifter i Norge, med betydelig kompetanse og erfaring også med publisering med åpen tilgang. 

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Norske forlag har siden 1800-tallet vært utgivere av norske, nordiske og internasjonale 
vitenskapelige tidsskrifter. Forslagene i Plan S vil medføre omfattende endringer i publiserings- 
og finansieringsmodellen til en rekke av fagtidsskriftene og forlagene som utgir dem.  
I Norge tilbyr profesjonelle akademiske forlag løsninger for open access-publisering av 
tidsskrifter som tilfredsstiller kravene i DOAJ og Veiledningen. De norske forlagene har bygget 
opp teknologi, redaksjonelle kompetansemiljøer og spisskompetanse på vitenskapelig 
publisering generelt og open access spesielt. Forlagene er slik godt rustet til å imøtekomme 
kravene i Plan S. 
 
DnF vil likevel vektlegge at tidsskriftsøkonomien er sårbar, og at en rask overgang til open access 
etter forslagene i Veilederen kan gjøre det vanskelig å drive en rekke norske og nordiske 
tidsskrifter. Det er en vesensforskjell mellom de store internasjonale tidsskriftutgiverne og 
norske tidsskriftforlag. I Norge og Norden er språkområdene små, og markedene tilsvarende 
begrenset. Marginene er dermed også vesentlig lavere, i noen tilfeller ikke-eksisterende.  
 
Norske forlag har også et særlig ansvar for å ivareta norskspråklige tidsskrifter (se punkt G). 
Det er viktig at gjennomføringen av Plan S tar høyde for at norske forlag og norske og nordiske 
tidsskrifter kan stå utsatt til.  
 
DnF vil peke på konkrete tilpasninger som vil bidra til at overgangen til OA vil lykkes også for 
disse under punkt C3.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

cOAlition S vektlegger at det skal være full åpenhet omkring publiseringsutgifter og avgifter 
(«Transparancy on Open Access publication costs and fees is included as one of the criteria that 
define Plan S compliance of journals and platforms»). I første kulepunkt § 9.2 er 
publiseringskostnader spesifisert til «This must incude details on direct costs, indirect cost and 
potential surplus». 
 
Det er uklart hva som ligger i kravet om full åpenhet knyttet til publiseringskostnader og eventuelt 
overskudd, og hvordan disse skal beregnes og rapporteres for ulike typer utgivere og modeller. 
DnF anbefaler ikke rapportering i detaljerte enkeltposter på for eksempel indirekte kostnader (som 
lønn og plattformdrift), fortjeneste m.m. Dette er konkurransesensitiv informasjon og vil blant 
annet kunne umuliggjøre kryssubsidiering av nye tidsskrifter og teknologisk innovasjon.  
Rapporteringen bør inneholde en detaljert beskrivelse av tjenestene utgivere leverer.  
 
DnF understreker at ulike typer utgivere må likebehandles, slik at for eksempel 
publiseringsplattformer og tidsskrifter som drives av det offentlige eventuelt også må rapportere 
reelle kostnader (lønn, driftskostnader). Spørsmål knyttet til mva-skjevhet mellom offentlige og 
private aktører må tas hensyn til.  
 
DnF ser at kravet om full åpenhet kan komme i konflikt med utgiveres muligheter til å beskytte 
sensitiv forretningsinformasjon, og understreker at det er helt avgjørende med en 
konkurranserettslig utredning av kravet. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Det er foreslått en mulig standardisering av publiseringskostnader i veiledningen. DnF har 
merknader til dette. 
 
En standardisering av publiseringsavgiftene kan hindre en utvikling med eskalerende 
artikkelavgifter og økte utgifter til publisering. Men det finnes også risikoer forbundet med 
innføring av tak på artikkelavgiftene: 
 
• Det vil være en utfordring å finne en rimelig standard for slike avgifter på tvers av blant 
annet forretningsmodeller, redaksjonelle tjenester, akademiske fag, landegrenser og nasjonale 
kostnadsnivåer. I en norsk sammenheng er det avgjørende at det skal være mulig å drive 
tidsskrifter innenfor et norsk publiseringssystem, basert på nasjonale forlagstjenester og med 
norsk lønns- og kostnadsnivå.  
• DnF har medlemsforlag med APC-basert drift av tidsskrifter. En erfaring fra disse er at det er 
stor variasjon i antall søknader om fritak fra artikkelavgift (waivers) som de enkelte 
tidsskriftene mottar, avhengig av blant annet fag- og språkområde. Dette gjør at tidsskriftene 
har ulike vilkår for finansiering gjennom artikkelavgift. 
• Det er en risiko for at en standardisering av artikkelavgifter vil favorisere større utgivere som 
publiserer et stort antall artikler/utgivere med lav avvisningsrate på tidsskriftene. Disse 
utgiverne vil kunne ha stordriftsfordeler som mindre utgivere ikke drar nytte av.  
 
Dette er faktorer som må tas høyde for i en eventuell prosess med standardisering av 
artikkelavgifter. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Drift basert på artikkelavgifter kan sikre finansiering til svært ulike tidsskrifter i 
publiseringssystemet, der finansiering er basert på forskernes interesse for 
publiseringskanalen. Men skal modellen fungere må den ha et visst omfang – og forskerne 
må ha tilgang på midler til avgiftene.  
 
DnF vil løfte fram finansieringsordninger for artikkelavgifter som et avgjørende tiltak for at 
det skal være mulig å drive APC-baserte norske og nordiske forskningstidsskrifter. 
 
Plan S forutsetter at de deltakende forskningsfinansiørene gir midler til publisering som del 
av prosjektstøtte. Men skal tidsskriftene legge om til en APC-modell må også andre forskere 
ha tilgang på slike midler, ellers er det risiko for at forskere ekskluderes fra viktige 
publiseringskanaler og at modellen går ut over tidsskriftenes faglige kvalitet og relevans. Det 
er derfor avgjørende at det etableres ordninger som sikrer forskerne tilgang på 
publiseringsmidler i tilfeller der dette ikke er dekket gjennom prosjektstøtte. 
 
Å basere drift på inntekter fra artikkelavgifter er særlig krevende for tidsskrifter som 
opererer i samme landskap som tidsskrifter med annen finansiering (konsortiemodeller eller 
annen offentlig finansiering), eller innenfor område der få forskerne har tilgang på støtte til 
artikkelavgifter, slik det er tilfelle for nordiske tidsskrifter i dag. Dette må tas høyde for i 
utformingen av virkemidler. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

DnF er positive til at cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt. Det er viktig 
at det etableres støtte til innovasjon og nyutvikling, men det er også avgjørende å sikre at 
sentrale, og sårbare, norske og nordiske publiseringskanaler overlever et skifte til åpen tilgang. 
 
Det er i veiledningen uklart hvordan cOAlition S vil yte støtte til tidsskrifter og plattformer med 
åpen tilgang. Det er uheldig, ettersom dette er et kritisk punkt i implementeringen av planen, og 
svært avgjørende for hvordan norske og nordiske forskningstidsskrifter vil kunne drive som rene 
open access-tidsskrifter. 
 
Alle forskere må kunne publisere sitt arbeid under en åpen tilgangsmodell uten unødig økonomisk 
byrde. Det vil si at det må være midler tilgjengelig for forskerne til å betale artikkelavgifter der det 
er aktuelt, eller andre støtteordninger for tidsskriftene som gjør det mulig å drive uten 
artikkelavgifter. En avklaring på hvordan slike midler vil gjøres tilgjengelig er avgjørende. 
 
DnF vil understreke at dette er en del av planen som må konkretiseres, og at en klargjøring og 
behovsanalyse må gjøres i dialog med relevante aktører, blant annet norske profesjonelle 
akademiske forlag, jf. punkt G. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Det er foreløpig mye som er usikkert knyttet til selve implementeringen av Plan S på nasjonalt 
nivå. Det er derfor uklart hvilken betydning forslagene vil ha for norske forlag og tidsskrifter. 
Betydningen av planen vil i stor grad være avhengig av hva slags type støtteordninger som 
etableres, midlene som settes av til å finansiere åpen tilgang, samt hvor raskt ulike 
støtteordninger kommer på plass. 
 
DnF vil vektlegge at det må settes av tilstrekkelig med midler til å finansiere overgangen til åpen 
tilgang. DnF peker også på viktigheten av at alle økonomiske insentiver og ordninger stimulerer 
til konkurranse på like vilkår, både mellom etablerte og nye aktører, og ikke minst mellom 
offentlig og privat sektor. Det vil være viktig for samfunnsøkonomisk effektivitet og innovasjon. 
 
DnF ønsker å bidra til en god overgang til åpen tilgang for norske og nordiske tidsskrifter, og ber 
om at profesjonelle norske OA-utgivere bli tatt med på råd i den videre konkretiseringen av Plan 
S i Norge. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

DnF foreslår følgende virkemidler: 
 
• Konsortieordningen som omfatter norske humsam-tidsskrifter med åpen tilgang bør 
videreføres og utvides til andre fagområder. Tiltaket vil sikre at norskspråklige og sårbare 
publiseringskanaler ikke bukker under som en konsekvens av en rask implementering av Plan S, 
og kan gi en effektiv overgang til åpen publisering for andre tidsskrifter. Dagens ordning må 
evalueres i forkant med hensyn til effekten den har på nyutvikling og konkurranse, for å 
avdekke eventuelle uønskede konsekvenser av tiltaket.   
• Det bør deres settes av midler til etablering av norske og nordiske tidsskrifter innen 
mangelområder. Dette er viktig for å sikre fortsatt innovasjon og nyutvikling blant norske og 
nordiske fagtidsskrifter. 
• Utredning av et mulig nasjonalt APC/BPC-fond, for eksempel administrert av UNIT. En 
videreføring av STIM-OA er trolig ikke tilstrekkelig for å sikre at institusjonene har tilstrekkelig 
midler til publisering.   
• Nordiske tidsskrifter er i en spesielt utsatt situasjon. De dekkes ikke av nasjonale 
støtteordninger og kan kun få begrenset støtte på nordisk nivå. Tidsskriftene driver i en 
kontekst der det er svært vanskelig å basere seg på artikkelavgifter. Overgang til OA for disse 
tidsskriftene vil kreve nordiske løsninger, og DnF etterlyser tiltak her. 
• Plan S inneholder spesifikke og omfattende krav til publiseringsplattformer og teknisk 
infrastruktur. Støtte til etablering og videreutvikling av slike løsninger må være åpen for alle 
utgivere. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskningsrådet bør implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020. 
Dette er viktig for å stimulere en rask overgang til open access og støtte opp om tidsskrifter og 
publiseringsløsninger som går i front i denne overgangen. 
 
Det er avgjørende å se sammenhengen mellom tidsskriftenes overgang til open access-publisering 
(i tråd med kravene i Plan S) og de insentivene forskerne har til å publisere i slike tidsskrifter. For 
at abonnementstidsskrifter skal kunne endre modell og fungere som rene open access-tidsskrifter, 
må det være forskere som ønsker å publisere i disse tidsskriftene. En lengre overgangsperiode vil 
kunne gjøre det vanskeligere for mange tidsskrifter å drive etter en ren open access-modell, fordi 
artikkeltilfanget kan bli for lavt.  
 
Det er avgjørende at forskerne har tilstrekkelige midler i prosjektene til å finansiere eventuelle 
artikkelavgifter ved open access-publisering. Om nødvendig må dette tilføres prosjektene der det 
allerede er gitt tildelinger, eller det må være mulig for forskerne å søke ekstra om slik finansiering. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Plan S vil kunne ha ulik innvirkning på ulike deler av forskningspubliseringssystemet og aktører som 
inngår i dette. DnF anser det som svært viktig med en evaluering av Plan S, også på nasjonalt nivå i 
Norge. Dette er viktig for å fange opp eventuelle uønskede effekter.  
 
For å sikre at planen og tiltakene er mest mulig effektive, bør det gjennomføres en mindre 
midtveisevaluering i 2021. Norske akademiske forlag bør inkluderes i dette evalueringsarbeidet. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

DnF vil argumentere for at det bør åpnes for et bredere antall delingslisenser for å sikre en god 
overgang til open access.  Det er viktig at forfattere, forskersamfunn og tidsskrifteiere opplever at 
opphavspersonens rettigheter ivaretas på en god måte.  
 
Mange av de tidsskriftene som allerede har endret til en open access-modell har valgt en CC 
BY-NC-lisens for å sikre forfatternes kommersielle interesser. DnF ser dette som et tydelig signal 
om at forfattere og tidsskrifter ønsker muligheten til å velge andre lisenser enn CC BY. Kravet om 
en delingslisens bør opprettholdes, men det bør være opp til tidsskrifteiere, -utgivere og/eller 
opphavsperson å avgjøre hvilken lisens som skal benyttes.  
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De store norske OA-forlagene tilfredsstiller hovedkravene til OA-tidsskrifter og plattformer, og 
norske forlag har vilje og evne til å være sentrale aktører også i den teknologiske utviklingen 
som kreves for vellykket gjennomføring av Plan S.  
 
Et av de tekniske kravene i Veilederen (§ 9.2) er åpne referanser gjennom publisering av rikt 
taggede referanser under en CC0-lisens. Åpne, rikt taggede referanser nevnes også som et 
anbefalt kriterium i § 9.3.  
 
Å tilgjengeliggjøre referanser i tråd med dette kravet er svært arbeidskrevende, blant annet på 
grunn av utfordringer knyttet til parsing av referanser på norsk. Kravet gir derfor en større 
teknisk utfordring for ikke-engelskspråklige utgivere som må håndtere xml-tagging av 
referanser manuelt. DnF ser en fare for at kravet om åpne referanser etter en slik standard vil 
favorisere større forlag.  
 
Det må tydeliggjøres hvorvidt disse tekniske spesifikasjonene skal ansees som mål eller som 
strenge krav. Det bør også opprettes en form for støtteordning for å bistå norske akademiske 
forlag i å oppnå internasjonal «best practice» på dette feltet. Jf. pkt. C3.  
 
Se for øvrig punkt B2 for kommentar til kulepunkt 1, § 9.2. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

DnF vil bemerke at en kortest mulig overgangsperiode for dagens abonnementsbaserte 
tidsskrifter forutsetter gode og tilstrekkelige støtteordninger. Vi peker på at 
overgangsavtalene må ta høyde for helheten i tidsskiftslandskapet og ikke gi enkelte 
tidsskiftutgivere konkurransefordeler. 
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

Tillegg til punkt C: 
 
DnF vil trekke fram fire prinsipper som må ligge til grunn for overgangen til open 
access-publisering av forskningsartikler: 
 
1. Å opprettholde tidsskriftenes kvalitet  
Å utgi et kvalitetssikret innhold på en profesjonell måte vil alltid medføre kostnader. Kostnadene 
er blant annet knyttet til utvikling og drift av digitale plattformer, forhandling av avtaler, 
konvertering, backup-systemer, språkvask, korrektur, rutineutvikling, metamerking, utvikling av 
universelt utformet design og brukergrensesnitt, rettighetshåndtering, publisering, opplæring av 
nye redaksjoner etc.  
 
2. Å sikre akademisk frihet for forskerne 
«Nå er forskningen låst bak en betalingsmur», leser vi stadig. Plan S skal rive ned den muren. 
Men hva om det er forskere som havner bak denne muren? Da har vi et nytt problem: Hvem skal 
ha tilgang til å publisere? Vi står også overfor en potensiell begrensing av den akademiske 
friheten til å velge publiseringskanal. DnF kjenner til eksempler der forvaltere av OA-fond har  
bedt forskerne om å velge «gratis» eller rimelige publiseringskanaler, på bekostning av de beste. 
Ved Universitetet i Oslo er fondet de siste årene blitt tømt i løpet av årets første uker, og fra 
2019 er fondet nedlagt. Det vil være svært uheldig om nordiske tidsskrifter blir for dyre å 
publisere i på grunn av kostnadsnivået. Det er tilsvarende viktig å forhindre situasjoner der 
forskningsprosjekter for eksempel må velge mellom å publisere én dyr artikkel eller fire billige.  
 
3. Å opprettholde norske og nordiske tidsskrifter 
De norske og nordiske tidsskriftene er svært viktige, sett fra mange synsvinkler. Mange av dem er 
godt etablerte institusjoner som ivaretar og utvikler fag og fagmiljøer, de bidrar til en 
videreutvikling av det norske fagspråket og de utgjør faglige del-offentligheter som styrker 
kunnskapssamfunnet og en opplyst faglig debatt som ofte når langt utover den akademiske 
kretsen.   
 
4. Å opprettholde reell konkurranse mellom private og offentlige utgivere 
Med åpen tilgang endres hele det økonomiske økosystemet. Betalingen flyttes fra private og 
offentlige abonnementer til at forfatterne og deres institusjoner betaler for å publisere. DnF er 
bekymret for tendensen vi ser der institusjonene selv utvikler seg til en form for lokale, statlige 
forlag og utgir sine egne tidsskrifter. Offentlige institusjoner reklamerer med at hos dem er 
tidsskrift- eller OA-bokutgivelse «gratis», mens kostnadene som ligger i utgiverarbeidet blir 
usynlige. Solide studier viser at dette vil være lite lønnsomt fra et samfunnsøkonomisk 
perspektiv, samtidig som det reduserer tidsskriftenes legitimitet og status. Det hindrer også en 
reell og kvalitetsskjerpende konkurranse blant utgiverne.



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Jorunn Dahl Norgård 

Forskerforbundet

jorunndn@forskerforbundet.no

Godkjenner

✘

Fagforening/interesseorganisasjon

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Det er uklart hvilke tidsskrifter man konkret kan publisere i per nå. cOAlition S har til hensikt å 
arbeide sammen med DOAJ og OpenDOAR for å lage mekanismer for å identifisere og signalisere 
hvilke tidsskrifter, plattformer og deponier/arkiver som er i overenstemmelse med kravene. 
Oversikter over hvilke publiseringskanaler og deponier som er i overenstemmelse med kravene må 
oppdateres kontinuerlig og være lett tilgjengelig for dem som skal publisere. OA 
tidsskrift/plattformer må vurderes utfra hvordan retningslinjer og prosesser for peer review er lagt 
opp.  
 
Dette løser ikke den egentlige utfordringen. En vesentlig andel anerkjente tidsskrifter tilfredsstiller 
ikke kravene. Åpen lesetilgang til vitenskapelige tidsskrifter er et mål, men må avstemmes mot 
andre målsettinger. Norge ønsker å ha fremragende og internasjonalt ledende forskningsmiljøer. 
Det kan bli vanskeligere med Plan S. Forskere med midler fra aktører tilknyttet cOAlition S risikere å 
bli utestengt fra publisering i tidsskrifter som vesentlige deler av forskersamfunnet vil fortsette å 
anse som de beste. Overgangen til OA vil gradvis endre dette, herunder også overgangsordningene i 
Plan S. Stor usikkerhet tilsier likevel at det må være en konstruktiv dialog omkring mulige 
konsekvenser av en for rask overgang. Usikkerheten forsterkes av at Plan S i realiteten ikke stiller 
reelle krav til kvalitetssikring av publikasjoner. Tilstrekkelige kvalitetssikringssystemer må være et 
absolutt krav for deltakelse i Plan S.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Når det reelle valget for publisering (dvs. tilgangen til forskningsmidlene) snevres inn til 
tidsskrifter med åpen tilgang, kommer dette i konflikt med den akademiske friheten.  
Forslaget kan føre til skjeve konkurransevilkår sammenlignet med internasjonale miljø som ikke 
er låst til denne planen. Dersom det ikke finnes en tilstrekkelig bredde av selektive og kvalitative 
gode OA-tidsskrifter i alle fagretninger, vil Plan S få uheldige konsekvenser for norsk forskning. 
Vi er generelt bekymret for mulige konsekvenser for unge forskeres karrierebygging, dersom 
deres mulighet til å publisere i relevante, anerkjente tidsskrifter begrenses.  
 
Siden det er uklart hvilke konsekvenser Plan S har for tidsskrifter med høy impaktfaktor, så kan 
færre publikasjoner med høyt gjennomslag bli erstattet av et høyere antall publiseringer med 
lavere impaktfaktor og kvalitet. Det kan hevdes at tidsskriftenes prestisje ikke nødvendigvis er 
ensbetydende med kvalitet. cOAlition S-medlemmene intenderer alle å signere 
DORA-erklæringen som uttrykker en intensjon om å vurdere forskningen i seg selv, uavhengig av 
hvor den er blitt publisert. Forskerforbundet mener hensikten er god, det vil kunne innebære en 
dreining fra kvantitativ til mer kvalitativ måling av forskningskvalitet, men mye er uklart når det 
gjelder hvordan dette skal foregå i praksis. Vi må kunne ha tillit til de kriteriene som legges til 
grunn i vurderinger for ansettelse og opprykk. Det krever tid og dialog å lykkes med en slik 
omdreining.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskerforbundet mener hybridtidsskrifter burde få en lenger overgangsfase, til en vet hvilke 
konsekvenser Plan S får for impaktfaktoren til de forskjellige OA tidsskriftene.  
  
I Norge er det opp til fagmiljøene selv å vurdere og velge vitenskapelig publiseringskanal. 
Forskere kan velge å ta hensyn til impaktfaktor, eller se bort fra dette. Plan S kan få betydning 
for det norske systemet. Det innebærer at det vil bli enda viktigere å diskutere/vurdere 
publiseringskanaler og se dette i lys av det norske systemet for publiseringsindikator og 
nivåinndeling av tidsskrifter. Forskerforbundet mener det må sikres tilstrekkelig tid til å gjøre 
slike vurderinger. Ikke minst er det viktig å sikre nødvendig tillit til et nytt publiseringssystem. I 
en overgangsperiode mot åpen tilgang må ansatte og brukere få nødvendig informasjon og 
opplæring. Manglende tillit må ikke føre til barrierer for publisering og dermed karriereutvikling 
i sektoren.  
 
Forskerforbundet går imot kravet om at det er Creative Commons lisens CC BY 4.0 som skal 
benyttes. At tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder opphavsretten innebærer 
ikke en tilstrekkelig sikring av forskernes rettigheter. Vi utdyper dette nærmere under punkt G 
og viser for øvrig til brev til Kunnskapsdepartementet av 4. oktober 2018 vedrørende lisenser, 
akademisk frihet og forholdet mellom Plan S og Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Forskerforbundet er positive til at cOAlition S vil initiere en uavhengig undersøkelse av 
publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. Det vil kunne bidra til at det utvikles 
et system for vitenskapelig publisering som er økonomisk bærekraftig og hvor kostnader 
samsvarer med faktiske utgifter. Dersom tilfanget av kvalitetstidsskrifter med full åpen tilgang øker 
kraftig, slik Plan S forutsetter, er det avgjørende at ikke krav til forfatterbetaling skaper ulikheter i 
hvem som har mulighet til å publisere. Plan S legger til grunn at det kan unngås ved å innføre en 
maksimumspris for publiseringsavgifter og å opprette finansieringsordninger. Det er imidlertid 
uklart hvordan cOAlition S konkret skal bidra til å etablere et rettferdig og fornuftig nivå på 
artikkelprosesseringsavgifter (APC) og på hvilken måte APC skal harmoniseres med sikte på at 
forskere sikres like muligheter til å publisere sin forskning. Det fremgår heller ikke hvor mye en 
finansiell støtte for OA publisering vil utgjøre. I debatten omkring Plan S er det påpekt at 
kvalitetstidskriftenes reelle utgifter pr artikkel er så store at APC blir svært høye, og at forskere i 
fattige land eller med ustabil institusjonstilknytning neppe vil ha mulighet til å få avgiftene dekket.  
 
Overgangen til en forfatterbetalingsmodell vil ikke nødvendigvis løse markedsmaktproblematikken 
i forlagsbransjen. Snarere er det en fare for at det utvikles et system hvor insentivene ligger i 
volum heller enn kvalitetssikring.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Med en øvre grense for APC, vil selektive tidsskrifter som i dag publiserer få artikler ikke være 
økonomiske bærekraftige. cOAlition S adresserer i liten grad hvordan unngå økonomisk 
motivert «overpublisering». Høyt tilfanget av forskningslitteratur gjør det vanskelig å se 
forskningsfronten står. Med det følger økt risiko for reproduksjon av forskningsprosjekter- og 
resultater. Kvantitet må ikke gå på bekostning av kvalitet. Tillit til forskningens kvalitet og til 
forskningsresultater er avgjørende viktig. Det er også en fare for at forfatterbetaling skyver 
utgiftene over på de mest forskningsaktive institusjonene. Institusjoner som publiserer lite 
men ønsker lesetilgang, kan derimot tjene på en slik overgang. Alle må ha mulighet til å 
publisere til en rimelig kostnad. Plan S tar ikke tilstrekkelig konkret ansvar for finansiering.  
 
Det må tas hensyn til forskjeller mellom fagområder. En del av humaniorafagenes tidsskrifter 
vil neppe være økonomisk bærekraftige og vil ha behov for støtteordninger innenfor rammen 
av et nasjonalt system. Det må vurderes hvilke utslag Plan S kan få for virksomheter der 
forskningsvolumet er mindre, men hvor det foreligger nasjonale målsettinger om økt 
forskningsaktivitet. I ABM-sektoren har de færreste infrastruktur som åpent digitalt arkiv eller 
publiseringsfond. Forskningen i museumssektoren er i hovedsak egenfinansiert, men stadig 
flere deltar i NFR-finansierte prosjekter. Med Plan S kan det oppstå uklarheter knyttet til krav 
om publisering.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

I debatten rundt Plan S er det framkommet flere viktige poenger og forslag tilknyttet 
publiseringskostnader og overgang til åpen tilgang til forskning. Forskerforbundet mener 
disse må tas med i videre utredningsarbeid før norsk tilslutning til Plan S vedtas endelig. 
Dette gjelder eksempelvis finansiell støtte som gjør det økonomisk fordelaktig å publisere OA 
eller økt bruk av modeller uten forfatterandeler eller abonnement (Diamant/Platinum OA). 
Sistnevnte åpner for å finansiere åpne tidsskrifter som eies av vitenskapelig selskap eller 
tilsvarende faglige fellesskap, og hvor redaksjoner kjøper forlagstjenester heller enn at 
forlagseide tidsskrifter kjøper redaksjonelle tjenester.  
 
Det er nødvendig at insentiver fra Kunnskapsdepartementet sees i sammenheng med 
målsettinger om åpen tilgang og Plan S. Dette gjelder både publiseringsindikatoren og andre 
insentivordninger. Videre er det viktig med full åpenhet rundt APC-kostnader og at fritak for 
merverdi på APC-beløpene avklares. Stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA) må 
videreutvikles og ikke avvikles før målsetting om full åpen tilgang er nådd. Forskerforbundet 
mener en eventuell implementering av Plan S forutsetter omfattende finansieringsløsninger, 
for eksempel i form av større fond på overnasjonalt og nasjonalt nivå, for å sikre forskere, 
uavhengig av land eller institusjonstilknytning, reell mulighet til å publisere i de kanalene 
som best fremmer arbeidets verdi. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskerforbundet er i prinsippet enig i at det bør gjennomføres en analyse av områder med særlig 
behov for flere publiseringskanaler med åpen tilgang. Dette er vel så viktig med tanke på 
regjeringens mål for 2024 som for Plan S. Videre er vi enige i at åpen tilgang til forskning må 
baseres på et mangfold av publiseringskanaler, herunder kanaler som ikke er basert på 
artikkelavgifter.  
 
Fordi det i Plan S er lagt opp til svært stramt tidsskjema, så burde det framgått tydeligere hvilken 
tidsramme cOAlition S ser for seg at de må ha for å etablere konkurransedyktige og anerkjente 
publiseringsalternativer for alle disipliner. Plan S er til dels preget av at erfaringer fra medisin og 
naturvitenskap videreføres til samfunnsvitenskap og humaniora uten andre tilpasninger enn de 
som gjelder publisering av bøker. Generelt er det ulikheter mellom fagområder når det gjelder 
publiseringsformer og tidsskriftenes rolle i kunnskapsutviklingen. I arbeidet for åpen tilgang må 
det derfor gis rom for fagspesifikke tilpasninger.  
 
I behovsanalysen bør det vurderes om UH-institusjonene kan videreutvikles og styrkes som 
utgivere av akademiske tidsskrift. Det bør vurderes en utvidelse av ordningen som er etablert for 
norske tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Et utvalg av disse er «flippet» og blitt 
OA-tidsskrift. Flere tidsskrifter innenfor HumSam bør kunne inkluderes i denne ordningen, 
eventuelt kan ordningen også utvides til å omfatte nasjonale tidsskrift i andre disipliner.  



10 

2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Debatten om Plan S vil kunne bidra til en raskere overgang til åpen tilgang til forskning i Norge, 
forutsatt at det gjennomføres en helhetlig konsekvensutredning i etterkant av høringen på 
implementeringsplanen. Dersom Plan S implementeres med en stram tidsramme og uten at det 
tas nødvendig hensyn til fagdisiplinære forskjeller, vil dette kunne ramme kunnskapsutvikling og 
kunnskapsspredning på områder som er viktig for Norge som kunnskapssamfunn. Dette kommer 
i tillegg til uheldige konsekvenser for akademisk frihet, forskerkarrieren og internasjonalt 
forskningssamarbeid som er påpekt under punktene A og B.  
 
Forskerforbundet mener det må legges til rette for god dialog med forlag og redaksjoner om å 
utvikle modeller for åpen tilgang. En eventuell implementering av Plan S kan ikke drives av 
ensidige krav, men må bygge på dialog med både forlag og tidsskriftredaksjoner hvor fokus er 
mulige tilpasninger som ivaretar hensynet til åpen tilgang og samtidig viderefører tidsskriftenes 
bidra til forskningens verdi.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er e-infrastruktur for åpen forskning lagt inn 
under opptrappingsplanen for et teknologiløft. Det er viktig at dette følges opp med 
bevilgninger. Et teknologiløft er likevel ikke tilstrekkelig. Debatten omkring Plan S og 
overgangen til åpen tilgang til forskning viser at det er avgjørende viktig å se nærmere på 
spørsmål om hvordan man kan sikre at norske forskere også i en overgangsperiode kan 
publisere sitt arbeid i de mest relevante kanalene av høy kvalitet. Andre sentrale spørsmål er 
hvordan vi kan sikre at internasjonalt forskningssamarbeid ikke blir skadelidende og hvordan vi 
best kan sikre at overgangen ikke rammer unge forskere og deres mulighet til å bygge en 
vitenskapelig karriere. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi mener tidslinjen for implementering er for altfor knapp, og gjentar vårt overordnede synspunkt 
om at det i forlengelse av høringsprosessen er nødvendig med en helhetlig konsekvensutredning 
før en tar endelig stilling til norsk tilslutning til Plan S. Vi viser her til regjeringens målsetting om at 
alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler innen 2024 skal gjøres åpent 
tilgjengelige på publiseringstidspunktet. Dette virker klart mer realistisk, uavhengig av om man 
velger implementering for nye prosjekter eller for nye utlysninger.  
 
Alternativ 1) er uansett ikke aktuelt. Dersom Plan S skal gjelde for alle prosjekter som starter etter 
1.1.2020 vil det i praksis bety at det vil gjelde for forskerprosjektsøknadene som sendes til 
Forskningsrådets søknadsfrist 10. april 2019. Her har fagmiljøene allerede begynt å arbeide med 
søknader. Det innebærer blant annet at fagmiljøene ikke vet hva de kan si til internasjonale 
samarbeidspartnere om publisering. Når det gjelder Alternativ 2) er veilederen for lite konkret på 
sentrale punkter. Det er heftet usikkerhet ved både publiseringskostnader og støtteordninger for 
tidsskrifter og plattformer.  
 
Forskerforbundet mener eventuell implementering først kan skje når konsekvenser for norsk 
forskning er tilstrekkelig utredet. Vi viser her til at flere lands forskningsråd har valgt å holde fast 
ved opprinnelige tidslinjer for overgang til åpen tilgang til forskning. Dette gjelder blant annet 
Sverige (2025) og Danmark (2024). 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskerforbundet støtter at det tas en gjennomgang av effektene av Plan S. Det endrer imidlertid 
ikke vårt prinsipielle standpunkt om at det er nødvendig med en grundig konsekvensutredning 
forut for vedtak om og implementering av Plan S i Norge.  
  
Uansett virker det fornuftig å ta en gjennomgang på effektene av Plan S, og spesielt med tanke på 
hvilken rolle hybrid OA tidsskrifter får de neste årene. Flere fagfelt har foreninger som drifter 
tidsskrifter som i dag ikke har åpen tilgang. Slike tidsskrifter har stor betydning for 
kunnskapsutvikling innenfor sitt fagfelt, og utfordres av Plan S. Hvilke alternativer modeller finnes 
for slike etter implementering av Plan S? 
 
Evalueringen bør også vurdere hvorvidt overgangen til OA-publisering bidrar til å skape en 
forretningsmodell for såkalte predator-tidsskrifter, hvorvidt dette problemet øker ved en tvungen 
overgang til utelukkende OA-publisering, og hvilke konsekvenser dette har for særlig unge forskere 
som under stadig strengere krav til høy-frekvent publisering ender med å publisere i mindre 
anerkjente kanaler.  
 
En mer overordnet problemstilling her er også å se på hva det har å si for tilliten til forskningen i 
samfunnet dersom a) forlagene får økonomiske insentiver til å publisere mest mulig, og b) 
predator-tidsskrifter bidrar til at resultater lettere kan bli fremstilt som kvalitetssikret forskning.  
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskerforbundet viser her til utdypende kommentar om CC BY 4.0 under punkt G. Generelt 
framstår det som uklart hvordan dette punktet er tenkt fulgt opp. Er det opp til cOAlition S, 
tidsskriftene eller forfatter å kontrollere at alle krav er møtt? Hvilke sanksjoner skal dette følges 
opp med, og vil disse ramme forfatter eller tidsskrift? Dette er viktige problemstillinger som i 
liten eller ingen grad problematiseres. 
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskerforbundet mener at de tekniske kravene til åpne tidsskrifter og plattformer beskrevet i 
#9.2 er svært strenge, samsvarer i liten grad med dagens virkelighet og vil medføre at 
storparten av eksisterende åpne tidsskrift ikke vil være kompatible. Tilgjengelige data fra DOAJ 
(Directory of Open Access Journals) viser at under 10 prosent av tidsskrift registrert i DOAJ vil 
oppfylle disse kravene. Videre finner man at det er en klar overvekt av APC-baserte tidsskrift 
blant de kompatible tidsskriftene. Det innebærer at det er de mindre, ikke-kommersielle og 
åpne tidsskriftene som blir hardest rammet av kravene. Det er særlig pålegget om at fulltekst 
må være tilgjengelig i et maskinlesbart format som er problematisk, fordi det krever tekniske 
ferdigheter og/eller ressurser som de fleste mindre tidsskrift ikke har. Disse konsekvensene 
synes ikke tilstrekkelig vurdert, særlig når påleggene ikke er knyttet til kvalitet på det 
vitenskapelige innholdet. Kravene kommer i konflikt med erklæringen om at cOAlition S 
erkjenner viktigheten av ikke-APC baserte publiseringskanaler, da de tekniske kravene må sies 
å favorisere større, APC-baserte utgivere. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Flere av de tekniske kravene i #10.2 er problematiske, særlig krav om fulltekst i XML-format. 
Dette kravet er det få fagspesifikke arkiv som oppfyller i dag. Det har over tid blitt utviklet 
institusjonelle arkiv ved de fleste store utdanningsinstitusjonene som ikke vil kunne benyttes 
videre. En omlegging vil være ressurs- og kostnadskrevende.  
 
Det er nødvendig å se dette i nær sammenheng med arbeidet med etablering av Nasjonalt 
vitenarkiv (NVA). NVA kan bidra til at det ikke blir like store administrative arbeidsbyrder i 
forbindelse med lagring og rettighetsklarering av artikler i og med at dette arbeidet sentraliseres. 
NVA er en forutsetning for å lykkes med nasjonale målsettinger om åpen tilgang. Dette 
forutsetter imidlertid at Kunnskapsdepartementet følger opp utredning av NVA og bevilger 
ressurser til arbeidet. Det er nødvendig for at man skal kunne fastsette en kapasitets- og tidsplan 
for videre arbeid med vitenarkivet i Unit. Det er også nødvendig med nærmere avklaring av 
forholdet mellom CRIStin og NVA, samt etablering av ny felles basis infrastruktur for CRIStin, 
inkludert nasjonale autoritetsregistre.  
 
Egenarkivering gir som regel ikke umiddelbar åpen tilgang. Tilgjengeliggjøring skjer på utgiverens 
premisser, som bl.a. innebærer en embargo på 6-36 måneder. Det er foreløpig uvisst hvorvidt 
man vil klare å fjerne embargotiden i de pågående forhandlingene med forlagene. Plan S bør 
derfor, i det minste i en overgangsperiode, tolerere en embargo på opptil 6 mnd.  
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskerforbundet mener det åpenbart er behov for overgangsavtaler som tillater at forskerne 
publiserer i hybride tidsskrifter. Dette vil kunne veie opp for det faktum at en vesentlig andel 
av tidsskriftene ikke er Plan S Compliant. Det er likevel heftet stor usikkerhet til hvorvidt 
overgangsavtalene vil bli etterfulgt av de nåværende hybride tidsskriftene. Disse må innen 
2021 inngå avtale om at overgang til full åpen tilgang skal være på plass i løpet av tre år 
(2024). Det er uklart hvilket ansvar cOAlition S vil ta for å følge opp disse og for å sørge for å 
ha gode alternativ for forskere i alle disipliner i den overgangsfasen som vil komme. Generelt 
vil overgangsordninger bli viktige i flere år fremover, også etter en eventuell tilslutning til Plan 
S. Forskere må sikres mulighet til å publisere i fremragende publiseringskanaler uavhengig av 
fagdisiplin. Overgang til åpen tilgang forutsetter tid og vilkår til å utvikle og omstille gjeldende 
publiseringspraksis, enten det dreier seg om Plan S eller regjeringens målsettinger. Igjen er 
det mye som tyder at det opprinnelige tidsperspektivet (2024) er langt mer realistisk. 
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

Kommentar gjelder A og krav om CC BY 4.0: Forskerforbundet mener Plan S må være forankret i 
Nasjonale retningslinjer som overordnet føring fordi disse er i tråd med prinsippene om 
akademisk frihet og inneholder en lisens som er i samsvar med norsk opphavsrett. Det samme 
kan ikke sies om Plan S. Om Plan S implementeres med de krav til lisenser som ligger der per i 
dag, innebærer dette i realiteten at det stilles andre krav til publisering via finansiering fra 
Forskningsrådet enn det vil gjøre for annen offentlig finansiert forskning (jf. også brev sendt KD 
og NFR 1. februar 2019).  
 
Forskningsrådet har vist til at høringen omkring Brekke-utvalget har gitt et tilstrekkelig 
høringsgrunnlag for å gjennomføre Plan S. Det er et synspunkt Forskerforbundet ikke kan si seg 
enig i. Høringen den gang munnet ut i Nasjonale retningslinjer, og lenge før Plan S ble et tema. 
Forskerforbundet støtter målene om åpen tilgang til forskning og har støttet Nasjonale 
retningslinjer. Vi legger til grunn at disse ivaretar den akademiske friheten og samtidig er i tråd 
med norsk opphavsrett.  
 
Den akademiske friheten som er lovfestet i UH-lovens §1-5 gir forskere rett til selv å velge 
publiseringskanal. Vi ønsker i den forbindelse å presisere at forskerne i den utstrekning det er 
mulig og faglig forsvarlig, bør publisere i åpne tidsskrifter. Det ligger også i den akademiske 
friheten å måtte tåle kritikk for å velge bort publisering i åpne tidsskrifter. Men når det reelle 
valget (dvs. tilgangen til forskningsmidlene) snevres inn til tidsskrifter med åpen tilgang, kommer 
dette i konflikt med den akademiske friheten.  
 
Med hensyn til å ivareta norsk opphavsrett gjelder dette i første omgang de ideelle rettighetene 
etter åndsverklovens §5 «Rett til navngivelse og vern mot krenkende bruk (ideelle rettigheter)». 
Det sentrale spørsmålet her knytter seg til hvilken lisens man publiserer under.  
 
CC BY 4.0 lisensen lar andre distribuere, endre, remikse og bygge videre på verket også for 
kommersielle formål, så lenge de navngir opphavsmannen. Etter Forskerforbundets syn går 
denne lisensen alt for langt. Når forskeren aksepterer at en artikkel publiseres i åpen tilgang, er 
det fordi han eller hun er villig til å dele sin kunnskap med alle, og uten kostnader for bibliotek og 
bruker. Det at brukeren i tillegg, uten avtale med opphavsmannen, skal kunne endre på verket, 
samt utnytte det kommersielt, kan innebære brudd på opphavsmannens ideelle rettigheter og 
den akademiske friheten. I tillegg er det uakseptabelt ut fra et forskningsetisk perspektiv om 
opphavsmannen blir navngitt og knyttet til omarbeidede produkter han eller hun kanskje ikke vil 
vedkjenne seg.  
 
Dersom det skal benyttes en CC BY lisens, mener Forskerforbundet det klart beste alternativet er 
CC BY NC ND. Denne lisensen reserverer seg mot videre bruk av kommersielle aktører, samtidig 
som den ikke åpner for bearbeidelse (derivater) av det opprinnelige forskningsarbeidet. Den er 
også mer i tråd med lisensen som er benyttet i de nasjonale retningslinjene (jf. 
tidsskriftkonsortiet). Forskerforbundet mener man må konsentrere seg om ønsket om åpen 
lesetilgang og derfor velge CC BY NC ND.  



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA

Godkjenner

✘

Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Det er viktig at en ikke låser seg til publ.løsninger nå. Endringene går raskt og PlanS må ikke begrense mulighetene for OA utvikling. Det kan tenkes at noen tidsskrifter vil kombinere forretningsmodeller, eks hybridmodeller, som kan bidra til reell OA. Etter planen skal hybrid kun vil være tillatt i en overgangsperiode og skal evalueres i 2023. Vi anbefaler at en vurderer full overgang fra hybrid til gulltidsskrifter. Det bør samtidig ikke utelukkes at det utvikles hybridmodeller som er levedyktige og gir det ønskede resultat om OA. 
De tre variantene av OA utfyller hverandre og vil kunne fungere, gitt at der finnes OA-løsninger som fyller kravene og holder høy kvalitet på alle områder. Innen fagområder der det ikke er tilstrekkelig med OA-kanaler, vil ikke planen fungere. Vi forutsetter derfor at det tas initiativ til å etablere OA-kaner innen disse områdene før omlegging. Vi forutsetter at cOAlition S tar en gjennomgang for å identifisere fagområder uten tilfredsstillende OA-kanaler. Det norske publiseringsutvalget kan bidra på dette området. En måte å etablere anerkjente OA-kanaler er å arrangere konkurranser på kvalitet og pris innen de aktuelle fagområdene. Konkurransene vil gi noen OA-kanaler den nødvendige anerkjennelsen. Slik utvikles høykvalitets OA-tidsskrifter som utfordrer markedsmakten til forlagene. Slike konkurranser kan også bidra til noen av dagens anerkjente abonnementskanaler velger å endre til OA for å fortsette å være den ledende kanalen innen fagområdet.   
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

FFA styret er enig i målet om mer åpen forskning, men vil presisere at den foreslåtte gjennomføringen av Plan S planlegges med svært høy risiko. Risikoen er knyttet til den raske implementeringen i en situasjon der det er usikkert om størrelsen på koalisjonen er stor nok til å få til den ønskete overgangen, noe som kan ha negative konsekvenser for blant annet internasjonalt samarbeid og rekruttering. Dette er vi meget skeptisk til. Vi vil  foreslå at en tillater mer tid til implementering. Det er nødvendig med en kritisk masse høykvalitetstidsskrifter før Plan S kan implementeres. 
Gjennomføringen må forberedes ved å etablere praktiske løsninger som gjør det mulig for forskerne og institusjonene å publisere innenfor rammene som legges og dermed å realisere Plan S.Dette innebærer også en sekvensiell gjennomføring.
I utviklingen mot OA er det viktig at en ikke låser seg til konkrete forretningsmodeller og publiseringsmodeller, men implementerer langs parallelle spor. Plan for implementering utarbeidet av cOAlition S følger i all hovedsak dette. Tidslinjen bør likevel vurderes, slik at forutsigbarheten for forskningsmiljø og partnere ivaretas og slik at en sikrer at der finnes OA publiseringskanaler med høyt nivå når planens krav iverksettes.
Vi mener at cOAlition S har tatt et stort og viktig ansvar, men må redusere risiko så langt mulig ved å være proaktive på løsningsutvikling, denne kan ikke overlates til et uvillig og umodent marked.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskningsmiljøene trenger lett tilgjengelige, gode oversikter over publiseringskanaler hvor det er akseptert å publisere ihht de tre kritieriene. PlanS-kravene er komplekse og den enkelte forsker kan ikke holde oversikt over hvilke tidsskrifter som tilfredsstiller kravene.
Vi viser til forslagene under pkt 1. og 2. om å etablere praktiske løsninger som gjøre det mulig for forskerne og forskningsinstitusjonene å realisere Plan S uten å tape for mye i en overgangsperiode:- sekvensiell implementering hvor en sikrer at der finnes OA publiseringskanaler med høyt nivå når planens krav iverksettes på det enkelte området, starte med de områdene som har gode OA tidsskrifter- identifisere (konkurranse el annen) OA tidsskrifter på alle områder som en er enig om holder høy kvalitet og er akseptabelt priset, og anbefale disse- vurder støtte til ‘diamant OA’, der både publisering og bruk er gratis- etablere tilgjengelige oversikter over publiseringskanaler hvor det er akseptert å publisere ihht de tre alternativene. Vurder "S-merking" som også inneholder advarsler mot røvertidsskrifter og hvordan sjekke kvalitet, feks hos DOAJ. - etablere tilgjengelige felleseuropeisk register over  publiseringskanaler hvor det er akseptert å publisere ihht. de tre alternativene- hold åpent for nye forretningsmodeller og publiseringskanaler -  ikke utelukke at det forlagene kan utvikle hybridmodeller som er levedyktige og som gir det ønskede resultat om OA 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

FFA er enig i at publiseringskostnader bør reflektere publiseringskanalens faktiske kostnader og bør være transparente. Vi støtter en gjennomgang av publiseringskostnader. En standardisering av APCs har imidlertid den utfordring at det vil redusere konkurranse basert på kvalitet dersom det i realiteten blir et felles tak for alle tidsskrifter uavhengig av hvilken kvalitet de leverer.
FFA mener at på sikt bør offentlige forskningsfinansierende institusjoner dekke forskerens/forskningsinstitusjonens kostnader med OA publisering. Inntil forskningsfinansieringen dekker OA publisering, må kostnadene for instituttenes del dekkes av nasjonale ordninger. 
Dersom OA-publisering baserer seg på forskningsfinansiering, må en også vurdere en ordning for de som ønsker å forske og å publisere uten å ha NFR-finansiering. 
 



7 

2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

For instituttenes del er det avgjørende at publiseringskostnader dekkes av nasjonale ordninger. Nivået på instituttenes basisbevilgninger gir ikke rom for å etablere egne publiseringsfond, slik UH-institusjonene kan. Instituttene har ikke økonomi til å abonnere på tidsskrifter i vesentlig grad og har ikke midler som kan omgjøres til dekke publiseringsavgifter. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

For at PlanS skal lykkes, er det avgjørende at det finnes kritisk masse av høykvalitets OA publiseringskanaler på alle fagområder. Forskerne må gis reelle mulighet for åpen publisering i tidsskrifter med godt rennommé. En gap-analyse kan gi viktig informasjon, og må føre til incentiver for etablering av gode OA-tidsskrifter der slike mangler. 
De beste tidsskriftene er i dag ikke OA. Ett forslag i den sammenheng, som allerede ble presentert av FFA i møte med Paquet i september 2018, er at cOAlition S utlyser en konkurranse hvor de mest prominente OA tidsskriftene innen hver disiplin eller område selekteres. Vinnerne kan være OA-tidsskrifter som har lagt om fra abonnement til OA, eller eksisterende eller nye OA-tidsskrifter. Vinnerne bør få noe finansiell støtte, jfr forslaget fra cOAlition S, men viktigst vil være anerkjennelse for kvalitet. Kriteriene for utvelgelse kan være (i tillegg til gull OA) høy kvalitet på og rask referee prosess, ingen/lav APC, ev andre. For at dette skal fungere, er det avgjørende at cOAlition S (eller andre som organiserer konkurransen) nyter stor respekt og autoritet i forskningsmiljøene. 
En bør starte med et avgrenset antall områder for å høste erfaringer, som for eksempel de 5 beste tverrfaglige tidsskriftene og de 100 beste OA tidsskriftene inne et utvalg disipliner. Resultatet vil være at vinnerne vil få anerkjennelse for høy kvalitet og bli foretrukket. Over tid vil sannsynligvis behovet for å arrangere konkurransen avta – markedet vil fungere.



10 

2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Forskeren (og forskningsinstitusjonen) har et legitimt behov for å publisere i de mest anerkjente tidsskriftene og derigjennom ivareta sin egen karriere og forskningsmiljøenes attraktivitet som samarbeidspartnere. I motsatt fall, risikerer forsker å bremse sin karriereutvikling og ikke minst risikerer norske forskningsmiljø å bli mindre attraktive som samarbeidspartnere og i konkurransen om internasjonale forskningsmidler. Det vil i så fall være en svært høy pris å betale for den enkelte forsker og forskningsmiljø.
Det er derfor avgjørende at det finnes gode, anerkjente OA tidsskrifter i det implementeringen gjennomføres på det enkelte området. Ved implementeringen av OA må det foreligge en plan for hvordan få tidsskrifter med høy IP faktor i OA. Det bør videre tydeliggjøres hvordan NFR vil prioritere forskere med publikasjoner i høy IF tidsskrifter versus de som publiserer i OA. Det er spesielt viktig i «gap perioden».
For å redusere usikkerhet, bør det utarbeides kriterier for publisering fra internasjonalt samarbeid med land der det ikke er krav for OA publisering som f.eks. USA. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

FFA er av den generelle oppfatning at implementeringsprosessen må gis bedre tid enn antydet og må skje gradvis. Plan S bør uansett tidligst gjøres gjeldende fra og med nye utlysninger, med første start for nye utlysninger tidligst fra 1.januar 2020. Krav for publisering må være fastlagt ved søknadsfrist. Dette gir også tid til å få på plass overgangsordninger. 
Implementeringen bør gjøres sekvensielt for ulike områder jfr våre forslag over, der en starter med områder hvor det finnes gode OA tidsskrifter i dag og over tid etablerer slike på nye områder. Det avgjørende er at en sikrer at OA kvalitetstidsskrifter er tilgjengelige når Plan S innføres.



13 

E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

I evalueringen bør det vurderes om det er etablert tilstrekkelig med OAkanaler med tilfredsstillende APC innen alle fagområder. Publiseringsutvalget kan brukes i en slik vurdering. Det bør også vurderes om kravet gir problemer fremover for forskere når det gjelder å dokumentere forskningsresultater på en synlig måte, for rekruttering til noen institusjoner eller om det er nødvendig med tiltak. 
Det bør også vurderes om tilbudet om felles vitenarkiv som Brage, fungerer tilfredsstillende. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Som beskrevet over bør veilederen vurdere å inkludere en vei via "diamant OA", som gjør både publisering og bruk gratis. Det reduserer de mange problematiske aspektene ved APCs knyttet til hvem som skal betale, ulik betalingsvilje gitt ulike nasjonale publiseringsordninger, konsekvenser for forskere med liten betalingsevne i det globale sør og institusjonelle utfordringer med fordeling av publiseringsmidler. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er viktig at grønn OA gjennom deponering av en forfatterakseptert versjon (AAM) i et vitenarkiv blir en reell vei. De restriksjonene som i dag ligger på denne veien, gjør at det er usannsynlig at mange tidsskrifter og forlag ser den som realistisk. For at tidsskrifter skal kunne bli Plan S-kompatible gjennom en grønn OA modell, bør det vurderes å redusere de strenge tekniske kravene til manuskripter, sette krav om en mindre krevende lisens enn CC-BY og vurdere å tillate en kort embargoperiode, i det minste i en overgangsperiode.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Hybride tidsskrifter som drives av akademiske foreninger bør vurderes å tilbys en lenger transisjonsperiode enn tre år, slik veilederen tillater nå. En grunnleggende utfordring er at disse tidsskriftene i dag representerer globale fagmiljøer innenfor, såvel som utenfor Plan S, slik at overgangen fra en finansieringsmodell til en annen vil være spesielt krevende. For mange av disse vil en ‘diamant OA’-modell kunne være aktuell strategi på sikt.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 
på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 
innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 
svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 
Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 
Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Sverre A. C. Kittelsen

Frischsenteret

sverre.kittelsen@frisch.uio.no

Godkjenner

✘

Samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 
kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 
sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 
men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 
Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 
opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 
Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 
artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 
en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 
beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

For at Plan S skal fungere må det finnes tidsskrifter av høy vitenskapelig kvalitet som 
tilfredstiller Plan S kriteriene for Open Access. Det er grunn til å tro at det vil være krevende 
for både forskere og institusjoner å navigere mellom tidsskriftene i den første perioden: Plan 
S forutsetter at det skal dukke opp mange nye Open Access tidsskrifter med fokus på høy 
kvalitet og fagfellevurdering, men siden betalingen skjer fra forfattere og ikke lesere vil det 
være mange "røvertidsskrift" som vil utnytte situasjonen ved å etablere seg og late som om 
de er noe annet enn de er. For å unngå dette er det nødvendig at Plan S også inkluderer en 
sertifiseringsordning og etablerer lister over "godkjente tidsskrift" som etter en faglig 
vurdering anses å være etterettelige. Dette er også nødvendig for å sikre at ikke forskere i 
vanvare publiserer i tidsskrifter som fremstår som Open Access men likefullt ikke er 
innenfor Plan S ordningen grunnet tekniske spissfindigheter.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 
tegn inkl mellomrom)

Kravet om å publisere i tråd med Plan S sine retningslinjer har tre primære 
konsekvenser for vitenskapelige institutter som Frischsenteret:!
!
1. Økte kostnader knyttet til publisering.!
!
2. Svekket konkurranse om dyktige PhD, postdoktorer og forskere relativt til 
Universitetssektoren. Siden det å publisere i godt etablerte, vitenskapelige anerkjente 
tidsskrifter med høy kvalitetsterskel er viktig for yngre forskere som ønsker å bygge sin 
vitenskapelige CV, vil det være risikabelt for disse å jobbe i institusjoner som omfattes 
av Plan S.!
!
3. Svekket internasjonalisering av forskningen. I NFR-finansierte prosjekter er det vanlig 
å involvere utenlandske forskere for å hente inn ny kompetanse og øke kvaliteten på 
norsk forskning. Siden Plan S utelukker at arbeidene som resulterer kan publiseres i 
godt rangerte tidsskrift som ikke tilfredstiller Plan S kriteriene vil dette gjøre samarbeid 
med norske forskere innenfor NFR-finansierte prosjekt mindre attraktivt for de dyktigste 
forskerne. !
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?
(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De problemene vi har trukket frem er i hovedsak knyttet til den hurtige implementeringen 
av Plan S kombinert med det umodne Open Access tidsskrifts-feltet. Plan S har som 
hovedformål å sørge for åpen tilgang til forskning, og vi tror dette kunne oppnås med 
mindre risiko gjennom en mer gradvis to-trinns strategi:!
!
Første skritt ville være å tillate publisering i hybrid-tidsskrift, gitt at man betaler for full 
Open Access (med nødvendige begrensninger på OA-lisens o.l.)!
!
Ettersom andelen artikler i allerede etablerte tidsskrifter med OA øker, vil dette gjøre at 
man på kjøpersiden er mindre tvunget til å abonnere på tidsskrifter ettersom en økende 
andel av artiklene uansett er fritt tilgjengelige. Man kan dermed forhandle prisen ned og 
etterhvert avslutte abonnement - noe som vil gi tidsskriftene et insentiv til å bevege seg 
fullt over til en OA modell.!
!
Fordelen med en slik mer gradvis tilnærming er at Plan S målsetningen om åpen tilgang 
til forskning overholdes, samtidig som man øker sannsynligheten for at allerede 
etablerte tidsskrift med velfungerende redaksjoner og høy kvalitet lever videre og unngår 
en kaotisk oppstartsperiode som risikerer å føre til negative konsekvenser og 
reversering av Plan S.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 
cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 
grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 
en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 
tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 
forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

I tillegg til den eksplisitte målsetningen om åpen tilgang til forskning, kan det også virke 
som om Plan S delvis er motivert av et ønske om å redusere renprofitten til store 
forlagshus som Elsevier. Dette er forståelig, men pålagte standardiseringer av 
artikkelavgifter vil også kunne ha en uønsket side, da høy profitt (utover vanlig avkastning 
på investert kapital) tildels også reflekterer en premium som reflekterer kvalitet. Det er 
negativt om dette fører til at insentiver for kvalitetsheving forsvinner, noe som kan skje 
dersom et tidsskrift uansett vil tjene det samme som "alle andre." Dette vil reduserer 
tidsskriftenes insentiv til å finne dyktige redaktører, gjøre sin publiserte forskning kjent og 
synlig, tiltrekke seg dyktige forskere med gode bidrag o.l. I en OA modell betaler man 
tidsskrifter for kvalitetsvurdering og videreformidling, og det må være mulig å få avkastning 
på arbeidet med å gjøre dette bedre enn andre.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 
1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 
forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 
quality Open Access journals and platforms) 

cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 
plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 
artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 
åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi er positive til tiltak som kan bidra til mer åpen tilgang på forskning, men tror det er 
usikkert i hvilken grad en overgang til OA vil føre til lavere kostnader totalt sett for 
publisering.!
!
Siden det "uansett" stort sett er offentlige midler som finansierer publiseringen av 
vitenskapelige resultater (enten gjennom abonnementkostnader eller OA 
publiseringskostnader) bør man også utrede og prøve ut muligheten for direkte finansierte 
tidsskrifter. Dette vil være tidsskrift drevet av anerkjente vitenskapelige forbund eller 
tidsskrift som skårer høyt på kvalitet som vil kunne finansieres direkte fra offentlige 
forskningsmidler på nasjonalt eller europeisk nivå, og dermed vil kunne tilby gratis 
publisering såvel som OA på publiserte arbeider.



10 

2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 
tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 
tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 
eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 
beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 
S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 
åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 
del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 
(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 
Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 
inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Hilde C. Bjørnland

Handelshøyskolen BI

hilde.c.bjornland@bi.no

Godkjenner

✘

Privat vitenskapelig høgskole

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Nei, det er ikke klargjort. Målet til Plan S er "full og umiddelbar open access", men veilederen 
beskriver krav og en definisjon som er strengere enn hva som normalt defineres som open access, 
og det er uklart hvorfor disse kravene stilles. 
 
BI mener i likhet med Hans Petter Graver (2018: https://bit.ly/2Ds1Tk4) at Plan S burde vært 
konsekvensutredet. BI stiller seg også bak Kamerlin og de Buis (2019 doi: 10.5281/zenodo.2533398) 
som blant annet mener at planen er for risikabel for forskere.  
 
De tekniske kravene i veilederen er rigide, og det uklart hvorfor kravene stilles. Nesten ingen 
tidsskrift eller vitenarkiv tilfredstiller alle kravene i Plan S, og det er uklart om og hvordan 
institusjoner og forlag skal kunne oppfylle kravene innen 2020. Det finnes en rekke gode 
publiseringsformer og finansieringsmodeller som ikke godkjennes i Plan S. Å utestenge disse vil 
begrense mangfoldet av tidsskrifter og fagområdenes publiseringsmønstre. 
 
Prinsippet om umiddelbar tilgang ved publiseringstidsspunkt ved egenarkivering er urimelig og 
unødvendig. Behovet for dette er ikke klargjort i veilederen. I de fleste tilfeller er ikke umiddelbar 
tilgang til resultater viktig.  
 
Det er uklart om andre publikasjonstyper enn tidsskriftsartikler vil bli omfattet av Plan S. Det er 
f.eks. uklart om Plan S stiller krav ved publiseringer av artikler i antologier, og andre kanaler enn 
tidsskrift.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Forslagene betyr et brudd med et etablert system, som fungerer godt på en rekke områder. 
Bruddet vil skape økt usikkerhet og uforutsigbarhet. BI er enige med Carling et al. som skriver i 
rapporten "Veiskille for åpen tilgang..." (2018, https://www.prio.org/Publications/Publication/?
x=11142, s. 36-37) at Plan S er problematisk for forskeres karrierer. Forskere vil oppleve at krav 
og prinsipper om publisering vil sprike i forskjellige retninger.   
 
BI er en privat, selvfinansierende handelshøyskole med internasjonale ambisjoner. Høy 
plassering i anerkjente rangeringer og akkrediteringer er kritisk for å sikre anerkjennelse, 
internasjonalt samarbeid samt rekruttering av topp forskere og studenter. Disse rangeringene 
baseres blant annet på publiseringer i topptidsskrift. I tillegg har publiseringer i topptidsskrift 
stor betydning for forskernes karriereutsikter. Nesten ingen slike tidsskrift er godkjent i Plan S 
og det er liten grunn til å tro at mange av de vil konvertere til gull Open Access. Dette vil sette BI 
og våre forskerne i en vanskelig posisjon. 
 
Plan S vil skape utfordringer for BI rekrutteringsmodell. Vi ansetter faglige i faste stillinger i et 
kvalifiseringsløp ('tenure tracks') som er bundet opp mot nivå på publisering i etablerte 
tidsskrift.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Coalition S må anerkjenne at det er forskningsmiljøene selv som er best egnet til å definere 
kvalitet i tidsskrift og forskningsresultater.  
 
Plan S antyder at APC-er skal standardiseres. Det er usikkert hva standarden blir, men 
gjennomsnittet for APC-er i åpne tidsskrift er ca. 20 000kr. Det er usikkert om dette er nok til å 
drifte kvalitetstidsskrift. Løsningen kan bli at tidsskriftene kutter utgifter i redaksjonelt og 
administrativt arbeid og/eller antar en større andel av innsendte bidrag. Begge deler vil svekke 
kvalitet på tidsskrift.  
 
BI mener at Plan S må ta hensyn til mangfoldet av fagområder, tidsskrifter og 
finansieringsmodeller. Én løsning passer ikke for alle. Forskningsrådet (NFR) bør åpne for en 
mindre rigid definisjon av open access som vil tillate et større mangfold av publikasjoner, 
tidsskrift og vitenarkiv. 
 
BI mener Coalition S bør gå i dialog med relevante aktører  (tidsskrift, forlag, 
akkrediteringsselskaper) for å finne felles målsetninger om krav til kvalitet og tekniske løsninger. 
Coalition S må spesielt samarbeide med sentrale amerikanske tidsskrift som utgis av 
foreninger/'societies'. Hvis ikke vil Plan S kunne øke skillene mellom amerikanske og europeiske 
tidsskrift og forskningsmiljøer. 
 
Plan S bør tillate grønn open access med 6 måneders embargo og valgfri CC-lisens.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Den foretrukne finansieringsmodellen i Plan S er i praksis gull open access basert på 
forfatterbetaling (APC). Denne modellen kan fungere for enkelte tidsskrift, men den er ikke 
konsekvensutredet, og veilederen forklarer ikke hvorfor APC-modellen er foretrukket.  
 
BI frykter at en APC-modell vil ha negative konsekvenser for finansieringen av en rekke tidsskrift, 
og vi er bekymret for hvilke konsekvenser APC-modellen kan ha for kvaliteten på tidsskrift, slik 
blant annet professor Torbjørn Skardhamar har påpekt ved noen eksempler i Khrono 
(https://bit.ly/2B2RABl). Det er et mangfold av finansieringsmodeller for tidsskrift og én 
finansieringsmodell passer ikke for alle.  
 
Det er uklart om en APC-modell vil løse problemet med at enkelte forlag har stor markedsmakt. 
Forlagene vil kunne benytte sin posisjon til å skaffe seg monopolinntekter også med  andre 
betalingsformer. 
 
Coalition S bør undersøkelsen hvordan APC-er kan standardiseres før kravene i Plan S innføres. 
Van Norden (2013, https://go.nature.com/2In9KQO) har vist at enkelte tidsskrift må fakturere 
meget høye ACP-er for opprettholde sin praksis, selv uten profitt. Plan S bør inkludere en 
tydeligere plan for hvordan slike utfordringer skal løses.  
 
Iht. veilederen skal det kun gis finansiell støtte i overgangsfasen. Det er uklart hva som vil skje 
etter dette, men mange tidsskrift vil trolig ha behov for finansiell støtte også etter overgangsfasen, 
for å kunne opprettholde kvalitet. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Coalition S står for en liten del av forskningsfinansieringen på verdensbasis, og siden Plan S 
vektlegger én finansieringsmodell med strenge krav er det tvilsomt at hele verden blir med på 
initiativet. Da vil man kunne få et tydelig skille mellom forskerne som må publisere i henhold 
til Plan S og ikke. Dette er uheldig for mellom forskere og internasjonalisering. 
 
Hvis Plan S ikke lykkes vil fortsatt storparten av tidsskrift være abonnementsbaserte. Det vil da 
bli vanskeligere for institusjoner å budsjettere kostnader til forfatterbetaling, abonnementer 
og andre utgifter til tidsskrift, siden behovet for finansiering av forfatterbetaling vil være 
variabelt.  
 
Det er uklart om APC-er blir standardisert, og hva standarden blir. Dette skaper usikkerhet for 
den enkelte forsker, fordi det er usikkert om institusjoner kan og vil dekke alle potensielle 
publiseringskostnader. Et eksempel er Universitet i Oslo som etter 2018 avsluttet sitt 
publiseringsfond for gull open access fordi det ikke fungerte hensiktsmessig. Forskerne ved 
UiO mottar derfor ikke støtte fra arbeidsgiver for å betale APC, slik Plan S ber om.  
 
At institusjoner skal kunne velge hvilke forskningsresultater de ønsker å finansiere vil 
potensielt være uheldig i disharmoni med forskernes frihet til å publisere sine 
forksningsresultater. I tillegg vil det være vanskelig å finne en rettferdig fordelingsnøkkel ved 
samforfatterskap med forskere fra flere institusjoner.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Carling et al. (2018, s. 18) skriver at det er usannsynlig at nye internasjonale 
kvalitetstidsskrifter med full åpen tilgang vil bli opprettet innen Plan S trer i kraft. BI er enige 
i dette, og mener at Coalition S bør prioritere å støtte allerede etablerte kvalitetstidsskrift 
med å sørge for mer åpen tilgang. Enten ved at tidsskriftet konverteres en til gull open 
access, og/eller ved at tidsskriftet tillater kortere embargotid og CC-lisenser ved grønn open 
access.  
 
En slik omlegging vil for tidsskriftene kreve økonomiske ressurser og/eller økt usikkerhet om 
inntjening. Coalition S og NFR bør derfor sørge for finansiell støtte for å dekke 
publiseringskostnader for alle tidsskrift som ønsker å gjøre artiklene mer åpne.  
 
Vi gjentar tilbakemeldingen i del A-3 om at Coalition S bør gå i dialog med amerikanske 
tidsskrift, 'learned societies' og finansiører for å sikre at skillene mellom forskningsmiljøer i 
USA og Europa ikke øker.  
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er uklart hva som menes med støtte, om den er finansiell og i hvilken størrelsesorden. 
Coalition S og NFR bør klargjøre hva dette.  
 
Det er uklart om støtten vil være tilgjengelig for etablerte tidsskrift. Det er også uklart hva som 
menes med "særlig behov". Dette bør gjøres rede for.  
 
Carling et al (2018) viser at det i de fleste fagområder er meget få open access-tidsskrift. Det kan 
tolkes som at det er behov for støtte til de fleste fagområdet.  
 
I tillegg viser Frantsvåg og Strømme (2019, doi: 10.20944/preprints201901.0165.v1) at de fleste 
tidsskrift som er godkjent som open access av DOAJ ikke vil bli godkjent av kravene i Plan S. Dette 
viser at allerede etablerte open access tidsskrift også har behov for støtte.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Det er nesten ingen open access-tidsskrifter innen BIs fagområder. Dvs. at det er behov for 
støtte til tidsskrift innen alle BIs fagområder. Carling et al. (2018) har dessuten vist at dette 
gjelder for de fleste andre fagområder.  
 
BI er dermed også avhengige av at et stort antall tidsskrift endrer publiseringsmodell i løpet av 
kort tid, hvis BI-forskere skal publisere artikler som godkjennes av Plan S. Det er liten grunn til å 
tro at tidsskrift eller forlag vil legge om til open access-modeller før de vet om de kan få støtte til 
dette.  
 
BI mener at støtteordninger for open access tidsskrift forfatterbetaling (diamant open access) er 
interessant. Men slike støtteordninger må ikke favorisere en type fagområde. NFRs 
støtteordninger for norske HumSam-tidsskrifter er en slik ordning som favoriserer enkelte 
fagområder. Ved tidsskriftet UNIPED dekkes kostnadene over medlemsavgiften i UHR – 
uavhengig av om institusjonen publiserer i dette tidsskriftet. BI publiserer i relativt liten grad i 
nasjonale tidsskrift og mener at støtteordninger må tilbys på tvers av landegrenser og 
fagområder. Institusjonenens publiseringsmønstre må taes hensyn til ved finansiell støtte til 
tidsskrift. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Norges forskningsråd må samarbeide med Unit og NSD om verktøy, strategier og mål. 
 
De offentlige organene som er ansvarlig for forskningsstøtte (UNIT, NPI, NSD, Forskningsrådet) 
må samordne sine verktøy som til dels overlapper med hverandre og retningslinjer og krav som 
ikke er samordnet. For eksempel:  
 
Ett felles nasjonalt vitenarkiv må realiseres som et sentralt ledd i infrastrukturen for grønn open 
access. Cristin og det nasjonale vitenarkiv må tilføres ressurser slik at registrering og lagring av 
forskningsresultater kan automatiseres og effektiviseres. Forskningsrådet bør ikke håndheve de 
tekniske kravene til grønn open access før et nasjonalt vitenarkiv er på plass.  
 
Forskningsrådet må samordne sin prosjektbank med prosjektkatalogen i Cristin.  
Forskningsrådet må samordne mål og retningslinjer med Kunnskapsdepartementet og andre 
organer underlagt samme departement.  
 
Coalition S og eventuelt andre forskningsfinansiører bør samarbeide om tiltak for å støtte 
diamant open access, som kan fungere i stor skala og på tvers av fagområder.  
 
BI mener at Plan S bør tillate grønn open access hvor postprint egenarkiveres og gjøres 
tilgjengelig etter 6 måneders embargo. Dette vil være et langt steg i retning mer åpen tilgang. 
Som nevnt i A-1: BI er uenig i prinsippet om umiddelbar åpen tilgang.
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

BI vil sterkt fraråde å implementere Plan S slik den foreligger i dag. En eventuell moderat Plan S i 
tråd med BIs anbefalinger kan implementeres for nye utlysninger fra og med 2020. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Plan S vil gjelde for nye prosjekter, eller for nye utlysninger fra 2020. For mange prosjekter kan det 
bety at storparten av forskningsresultatene fra prosjektene ikke er publisert før 2023 eller senere.  
Det er selvfølgelig viktig å evaluere virkningen, men det vil derfor trolig være for tidlig å konkludere 
hva slags effekt Plan S får i 2023.  
 
Som beskrevet i andre deler, mener vi at kravet om umiddelbar tilgang er unødvendig, og at 
Coalition S bør definere full åpen tilgang med mindre strenge tekniske krav til filformatene og 
vitenarkivene.  
 
Vi mener Forskningsrådet bør undersøke konsekvensene av de nåværende kravene for åpen tilgang 
til forskning som er finansiert av Forskningsrådet, som har vært gjeldene siden 2014. Der skriver 
Forskningsrådet at "Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres." Slike krav til grønn open 
access kan være virkningsfulle og bør videreføres. Se bl.a. utviklingen ved UiO når de innførte dette 
kravet i 2017: https://bit.ly/2Dv5fTa 
 
Hybrid Open Access er kostbart. Selv institusjoner som har inngått "offsetting"- og "read & 
publish"-avtaler må betale en betraktelig høyere pris for avtalene sammenlignet med rene 
abonnementsavtaler. Coalition S burde ha evaluert og redegjort for effektene av hybrid open 
access i veilederen til Plan S.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Prinsippet om at forfattere i større grad skal beholde rettighetene til sitt eget verk og BI støtter 
dette. CC-lisensene har fungert som lisenser for vitenskapelige artikler. CC-BY 4.0 er den eneste 
lisensen som tillattes i Plan S, og det forklares med henvisning til den 15 år gamle 
Berlin-deklarasjonen.  
 
BI vil påpeke at det finnes flere gode grunner til å akseptere også andre CC-lisenser, feks. ND og 
NC. Dette er beskrevet i denne artikkelen: 
https://jaamcouture.home.blog/2019/01/18/open-access-adaptation-rights-and-the-creative-co
mmons-licences-noderivative-nd-restriction/  
I mange tilfeller vil CC-BY ND og CC-BY NC-lisensene være å foretrekke, og de bør aksepteres i 
Plan S.  
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Frantsvåg og Strømme (2019) har vist at nesten ingen tidsskrift oppfyller kravene til Plan S. 
Selv ikke tidsskriftene som er indeksert i DOAJ. Det samme gjelder forøvrig vitenarkivene. 
Dette betyr to ting:  
 
Det vil være viktig å få med seg de store forlagene hvis man skal utvikle gode 
publiseringsløsninger, siden disse har kunnskap og økonomiske ressurser. Coalition S og NFR 
bør være imøtekommende og anerkjenne mangfoldet i tidsskriftsfloraen som verdifult. Derfor 
bør Plan S stille mindre rigide krav, og tillate flere typer publiserings- og finansieringsmodeller.  
 
I tillegg er det viktig at man ikke utestenger forlag som ikke tar betalt for publisering eller 
abonnement (feks diamant tidsskrift). Slike tidsskrift kan ha høy kvalitet, men vi ofte ha 
mindre økonomiske ressurser og vil ha problemer med å oppfylle de tekniske kravene i Plan S.  
BI mener derfor at det er behov for en lengre overgangsfase med mindre rigide krav.  
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De tekniske kravene til grønn Open Access er for strenge, og det er uklart om det er realistiske 
krav. BI er enig i at det er et digitaliseringspotensiale innen vitenskapelig publisering som ikke er 
utnyttet, men dette koster penger. Det vil være uheldig om tidsskrift og vitenarkiv uten store 
ressurser blir utelukket pga. strenge tekniske krav. BI mener at NFR ikke bør håndheve kravet om 
lagring i XML eller JATS før en eventuell nasjonal løsning (feks. nasjonalt vitenarkiv) støtter dette. 
 
Flere norske institusjoner har etablerte rutiner for grønn open access. Disse fungerer relativt godt 
uten økte kostnader. Susanne Mikki (2017, doi: 10.1007%2Fs11192-017-2554-0) har vist at ca. 
70% av vitenskapelige artikler rapportert i den norske publiseringsindikatoren mellom 2011 og 
2015 er åpent tilgjengelige. Andelen har trolig økt siden. Dette er bra. Andre studier viser samme 
trend internasjonalt. En stor andel skyldes grønn open access. 
 
Som tidligere nevnt: kravet om umiddelbar åpen tilgang ved grønn open access er unødvendig. 
Mange forskningsresultater blir uansett delt og formidlet i form av konferansepresentasjoner, 
preprints og working papers.  
 
BI mener derfor at grønn open access med med tilgjengeliggjøring først etter 6 måneders etter 
publiseringsdato, med valgfri CC-lisens og uten krav om XML-format bør aksepteres som en 
godkjent vei i Plan S. I det minste i en overgangsfase, slik at små og store institusjoner har 
mulighet til å oppfylle kravene.  
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

BI støtter i utgangspunktet ikke hybride open acces-publiseringsmodeller, fordi det fører til 
økte kostnader og økt behov for administrative ressurser, siden man må håndtere to 
betalingsløsninger.  
 
Hvis Unit klarer å forhandle frem offsetting- og  read & publish-avtaler uten økte 
totalkostnader for institusjonene er dette positivt, men erfaringene med slike avtaler (fra 
bl.a. BIBSAM i Sverige) er at totalkostnadene øker kraftig.  
 
BI bemerker også at arkitekten bak Plan S, Jan Robert Smits, har uttalt at read & 
publish-avtalen mellom de tyske bibliotekene i Project Deal og forlaget Wiley vil være 
godkjent i Plan S. Men denne avtaler er ikke en overgangsavtale, så i henhold til kravene i 
veilederen oppfyller den ikke kravene. Slik dobbeltkommunikasjon er uheldig og bidrar til 
forvirring.  
 
BI vil prioritere grønn open access, siden dette ikke øker kostnadene, og ikke skaper 
usikkerhet og uforutsigbarhet hos våre forskere. BI mener derfor at NFR må prioritere å 
bedre legge til rette for grønn open access i en overgangsfase.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

 
 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 
på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 
innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 
svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 
Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 
Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Geir Lasse Taranger

Havforskningsinstituttet

geirt@hi.no

Godkjenner

✘

Forskningsinstitutt 

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 
kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 
sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 
men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 
Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 
opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 
Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 
artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 
en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 
beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

!
Implementeringsplan for Plan S - Høringsinnspill!!
!!
Havforskningsinstituttet ser den gode intensjonen med åpen publisering, men støtter ikke 
Implementeringsplanen for Plan S. Konsekvensene av implementeringsplanen er svært 
usikre og tiltakene for ivaretagelse av ulike kunnskapssamfunn i akademia fremstår som lite 
gjennomtenkte og med uklar gjennomføringsevne. !!
 !!
Havforskningsinstituttet oppfatter ikke at den nåværende høringen åpner opp for reel 
påvirkning i forhold til plan S, den legger opp til en helt urealistisk tidsramme, og tar i for 
liten grad opp de mange utfordringene som er knyttet til å sikre en bærekraftig løsning for 
kvalitetssikret vitenskapelig publisering.!!
 !!
Havforskningsinstituttet anbefaler derfor at Norges forskningsråd utsetter implementeringen 
av Plan S, og i mye større grad involverer forskningsmiljøene for å legge en langsiktig 
strategi for å få til økt grad av åpen publisering samtidig som en klarer å opprettholde god 
kvalitetssikring og diversitet innenfor vitenskapelig publisering.!!
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 
tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?
(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 
cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 
grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 
en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 
tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 
forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 
1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 
forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 
quality Open Access journals and platforms) 

cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 
plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 
artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 
åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 
tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 
tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 
eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



13 

E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 
beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 
S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 
åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 
del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 
(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 
Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 
inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for a gi innspill til Veileder for Plan S 

lnnspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. les mer om veilederen fra cOAlition S 

pA ForskningsrAdets sider. lnstitusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden. 

lnnspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forsknlngsradet.no 

Vi be handler kun inns pill som benytter dette skjemaet. 

Vi gj0r oppmerksom pa at alle innspill blir gjort offentlig pa Forskningsradets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsradet vii ikke besvare eller kommentere inns pill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vii ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til a fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame. 

Generelle spllJrsmal kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no 



lnformasjon om avsenderen 

Navn pa ansvarlig avsender L.jc_a_m_i_lla_B_uz_z_i _______________ ___, 

Navn pa institusjon IAvd. for helse og velferd, H0yskolen i 0stfold 

E-post adresse avsender .... IC_a_m_i_lla_._b_uz_z_i@=--h_io_f_. n_o _ ___________ ___, 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill ka n publiseres pa 

Forskningsradets nettsider (velg fra listen) 

!Godkjenner 

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

lnnspill fra institusjon/organisasjon 11] 

lnnspill fra enkeltperson □ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance) 
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning ftnansiert av medlemmene av cOA/ition S 

kan vrEre i samsvar med Plan 5. Publikasjoner ma were umiddelbart dpent tilgjenge/ige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjenge/iggjt2Jres under en 6pen lisens som ti/later gjenbruk ti/ aJ/e formal, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet ma ti/fate at forfatter/institusjon beholder 
opphavsretten. 

Vei/ederen beskriver tre tifn<Erminger ti/ vitenskapelig pubfisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Pubfisering i tidsskrifter effer pfattformer med cipen ti/gang 2) deponering og ti/gjengeliggjt2Jring av 

artikfer i apent arkiv uten embargo og med apen lisens, og 3) open publisering i tidsskrift som inngar i 

en overgangsavta/e ('transformative agreement'). De tre tilnt2rmingene ti/ apen ti/gang er n;,ermere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Var fremste bekymring mht. veilederen er manglende gjennomarbeiding f0r vedtaket om a slutte seg til Plan S, 
herunder fravaeret av en konsekvens- og risikovurdering, og den korte tidsrammen for iverksetting av Plan S. 

Plan S vii ben11re mange aspekter ved forskning og forskningspublisering. Betingelsene i Plan S reiser sp0rsmal 
om innskrenking i forskernes akademiske frihet og inneb~rer en risiko for at norske forskere ikke lenger vii 
kunne bidra Iii de akademiske tidsskriftene som er senlrale for a opprettholde kvalilel pa forskning og etablerte 
fagmilj0er. Kravene som stilles Iii publiseringslisens reiser forskningsetiske sp0rsmal om opphavsrett og eierska1 
over forskning og forskningsresultater. Hvilke aspekter av forskning og publisering som vi i bli bernrt av Plan Ser 
fortsatt utydelig og konsekvensene av en rask implemenlering av planen er fortsatt uklare. Nar del kommer til 
veilederen, ser vi at den har mangler, spesielt nar det gjelder a identifisere de utfordringer som Plan S vii 
medf0re og mulige h11sninger pa disse. 

Denne kommentaren gjelder gjennomgaende for punkt A, men ogsa for videre punkier i veilederen. Se derfor 
ogsa innspill under Punkt G, Utfyllende kommentarer. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktCDr I det norske forsknlngssystemet? (Maks 1500 

tegn ink/ mellomrom) 

Se innspill under Punk! G, Utfyllende kommentarer. 
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3. Hvilke andre virkemidler bior eventuelt benyttes for a bidra til apen tilgang til forskning? 
(Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Se innspill under Punkt G, Utfyllende kommentarer. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOA/ition S ber om full dpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet ti/ open publisering. 
cOA/ition S vii bidra ti/ a etablere et rimelig niva for artikkelavgifter {APC). For a oppna et bedre 

grunnlag for en eventue/1 fremtidig standardisering av artikke/avgifter, ska/ cOA/ition Sta initiativ ti/ 
en uavhengig underst;Jkelse av publiseringskostnader og avgifter, ink/udert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOA/ition S forplikter seg ti/ a finansiere open publisering i henhold ti/ de godkjente 
tilncermingene (se Plan S Compliance). Medfemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet ti/ d innga overgangsavtaler e/Jer finansiere artikkelavgifter som de/ av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er 
med i veilederen? (Maks 1500 tegn, ink/ me/Jomrom) 

Se innspill under Punkt G, Utfyllende kommentarer. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktQlr i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn ink/ mellomrom) 

Se innspill under Punk! G, Utfyllende kommenlarer. 

7 



3. Hvilke andre virkemidler bGtr eventuelt benyttes for a bidra til apen tilgang til 

forskning1 {Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Se innspill under Punk! G, Utfyllende kommentarer. 
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C. Stftte for tidsskrifter og plattformer med apen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOA/ition S vii skape muligheter for apen publisering i a/le fagfelt ved a st~tte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er n~dvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med a ha 

et mangfold av pub/iseringsmodel/er, og at det finnes publseringskanaler som ikke er base rt pa 
artikkelavgifter. For a identifisere omrader med s~rlig behov for {/ere publiseringskana/er med 

open ti/gang vif cOA/ition Sta initiativ ti/ en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er 
med i veilederen? (Maks 1500 tegn ink( meffomrom) 

Se innspill under Punkt G, Utfyllende kommentarer. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktiar i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn ink/ mel/omrom) 

Se innsplll under Punkt G. Utfyllende kommentarer. 
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3. Hvilke andre virkemidler b11tr eventuelt benyttes i det norske systemet for a bldra til apen 

tilgang til forsknlng? {Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Se innspill under Punk! G, Utfyllende kommentarer. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Vei/ederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vii variere noe meflom de ulike 

organisasjonene i cOA/ition S. Norges forskningsrad vii implementere Plan 5 med virkning for 

enten 1) nye prosjekter el/er 2) nye utfysninger fra og med 2020. Plan 5 vii ikke gjelde for kontrakter 

som er inngiitt med Forskningsrddet f~r 2020. 

1. B!llr Forskningsradet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/12020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? {Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Se innspill under Punkt G, Utfyllende kommentarer. 
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E. Evaluering (Review) 

cOA/ition S vii i 2023 foreta en forme/1 gjennomgang av effektene av Plan S, og vii scErlig unders~ke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i 6pne arkiv har p6 overgangen ti/ fulf og umiddelbar c'ipen ti/gang. 

Eventuefle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn ink{ mellomrom) 

Se lnnspill under punk! G, Utfyllende kommentarer. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tiflegget ti/ veifederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene ti/ lisenser og ti/ de u/ike mulighetene for apen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt pa 1) Publisering i apne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjering i 

apne arkiv, og 3) avergangsavtaler for 'hybrid OA'. 

Eventuelle kommentarer ti/ denne de/en av vei/ederen merkes med en tydelig henvisning ti/ hvilken 

de/ kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Se innsplll under Punkt G, Utfyllende kommentarer. 
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2. Tidsskrifter og plattformer med Apen tilgang (Open access journals and platforms) 
(Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Se innspill under Punkt G, Ulfyllende kommentarer. 
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3. Deponering og tilgjengeliggj(Oring av artikler i apne arkiver {Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Se innspill under Punkt G, Utfyllende kommentarer. 
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) {Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Se innspill under Punk\ G, Utfyllende kommentarer. 
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G. Utfyllende kommentarer 
Venn/igst henvis tif de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer pa. (Maks 3200 tegn 

ink{ meffomrom) 

Forskergruppen i psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig praksis er en av seks forskningsgrupper ved 
Avdeling for helse og velferd, H!2lgskolen i 0stfold. Den bestar av forskere og undervisningspersonell ved 
h0gskolen og av profesjonsuhiivere. H1219skolen i 0stfold s0ker i sin strategiske plan for 2019-2022 a sikre 
instltusjonell praksis for apen vilenskap. Vart innspill tar derfor utgangspunkt i forskergruppens arbeid og 
h0gskolens fokus pa a bidra Iii apen vitenskap. 

Nar det gjelder veilederen, vii vi bl.a. fremheve f0lgende: 

Vedr. spesielt punktene B, C&F: Vei/ederen gj0r i lilen grad rede for hvordan fremtidig publisering vii bli 
finansiert og hvem som skal betale for publiseringen. Delle er seers aktuelt bade for forskere fra lav/ 
mellominntektsland (et punk! som blir nevnt i planen) og forskere uten institusjonell tilh0righet som kan dekke 
slike kostnader. Skiftet i betalingsmodellen som innebcerer at forskerne, eller deres institusjoner, skal dekke 
utgiftene ved publisering, apner for en rekke uforutsette virkninger og uheldige praksiser. Del fremkommer 
heller ikke om del er gjort en vurdering av kostnader over innf0ring av plan S og om det vii bli salt av 
budsjettmid ler. 

Vedr. spesielt punktene C&F: Apen tilgang til artikler sikrer ikke m21dvendigvis god og forstaelig fonnidling av 
forskningsresultater for et bredere publikum. Veilederen gj0r i liten grad rede for hvordan den apne tilgangen 
som er tenkl i Plan S skal bidra Iii form idling av ofte komplisert og lite tilgjengelig forskningsresultater for et 
bredere publikum. Del fremkommer ikke om formidling av forskning retie! mot et bredere publikum vii bli 
oppmuntret/st0ttet som ledd mot apen vitenskap, cg hvordan. 

Vedr. hele veilederen A-F: Plan s skaper et skille mellom de land som er tilsluttet planen og de som star 
utenfor. I Norden alene stiller nordiske forskningsfinansililrer seg ulikl Iii Plan S. Del er uklart hvilke 
konsekvenser en innforing av betingelsene i Plan S vii ha for internasjonalt samarbeid med forskere fra land 
som ikke er tilsluttet Plan S, enlen det gjelder forsknings- og publiseringssamarbeid eller utveksling av 
gjesteforskere. Plan S skaper utfordringer i forhold til finansering av forskningsprosjekter med 
samarbeidspartnere i land som ikke er tilsluttet Plan S og reiser sp0rsmal om hvordan norske fagmilj0er skal 
sikre intemasjonal anerkjennelse dersom norske forskere blir uteslengt fra relevante inlernasjonale tidsskrifte1 

Vi oppfordrer NFR til a utvise fleksibilitet og apne for a revurdere sin lilknytning Iii Plan S i pavente av en 
konsekvens- og risikoanalyse eller i forbindelse med evalueringen som er planlagt i 2023. 
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Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no



2 

Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

Høgskolen i Østfold

lars.p.jelsness-jorgensen@hiof.no

Godkjenner

✘

Høgskolen i Østfold

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Veilederen beskriver tre forskjellige tilnærminger til vitenskapelig publisering som vil være i tråd 
med kravene til Plan S. 
 
• Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 
• Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens 
• Åpen publisering i tidsskrift som inngår i en overgangsavtale.  
 
Det første punktet beskriver publisering i åpne tidsskrifter slik det praktiseres innen flere fagfelt og 
etter hvert er en etablert praksis.  
 
Det andre punktet beskriver tilgjengeliggjøring av artikler slik det kan praktiseres i tidsskrifter med 
åpen tilgang. Tidsskrifter uten åpen tilgang krever som regel embargo.  Det er usikkert hvorvidt de 
etablerte abonnementstidsskriftene vil etterleve disse kravene.  
 
I det tredje punktet bringer man inn en overgangsavtale med tidsskrifter som nå ikke tillater åpen 
publisering. Dette er et nytt alternativ som det er knyttet mye usikkerhet til. Det er en forutsetning 
at forlagene vil gå med på overgangsordninger for at dette punktet skal være et reelt alternativ.  
 
Det kommer ikke klart frem i implementeringsveilederen hvem som skal forhandle frem 
overgangsavtalene. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Det er problematisk at Plan S implementeres før tilstrekkelig infrastruktur og tilfredsstillende 
alternativer for open access er på plass. I enkelte fagmiljøer er det også vanskelig å finne 
relevante åpne kanaler. Implementeringen må ta på alvor at flere fagmiljøer opplever at de vil 
stå igjen med et altfor snevert tilbud av tidsskrifter. Plan S er undertegnet uten høringsprosess 
og konsekvensutredning. Dette er svært uheldig – ikke minst fordi innføringen er svakt forankret 
i enkelte fagmiljøer. Som en følge har man i alt for liten grad kunnet vurdere de ulike aspekter 
som Plan S vil påvirke. Man stimulerer til publisering på nivå 2, men det er et misforhold mellom 
dette og det faktum at det er få rene Open Access-tidsskrifter på nivå 2. Publikasjonskvalitet og 
prosessene for å ivareta dette er avgjørende for tiltro til vitenskap. Flere rovtidsskrifter med lav 
kvalitet er indeksert hos NSD. HiØ er bekymret for betydning av Plan S for kvalitet, rekruttering, 
konkurransedyktighet, toppforskning og prosesser knyttet til akademisk vurdering. 
HiØ kan i prinsippet støtte en omlegging fra abonnement og betalingsmurer til åpen publisering. 
Man må imidlertid ta inn over seg at forlagene står for en etablert akademisk praksis som er 
utviklet over lang tid. Det er vanskelig å se for seg at det kan etableres tilsvarende åpne 
publiseringskanaler i løpet av et par år. Denne problematikken er ikke tilstrekkelig vurdert, 
verken i Plan S eller i implementeringsveilederen. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Det er positivt at det legges vekt på full åpenhet om kostnader og avgifter knyttet til åpen 
publisering. Det understrekes også at det er viktig med en uavhengig undersøkelse av 
publiseringskostnader og avgifter, slik at vi får en tilfredsstillende oversikt og et transparent 
system. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Vi vil understreke at usikkerheten knyttet til hvilke kostnader implementeringen faktisk vil 
innebære for institusjonene er problematisk. Risikerer vi at abonnementskostnader kommer i 
tillegg, og hvor lang tid vil det tar før vi får et tilfredsstillende transparent system på plass?
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Høgskolen i Østfold stiller seg bak intensjonen om å støtte etablering av tidsskrifter, plattformer 
og infrastrukturer for åpen tilgang innen fag hvor det ikke allerede er tilfredsstillende alternativer 
til publisering i abonnementstidsskrifter. Det er også viktig at det utarbeides en behovsanalyse for 
å identifisere fagområder som har få eller svake alternativer til åpen publisering.  
 
Dette fremstår imidlertid som et svakt punkt i implementeringen av Plan S. Det er ingen enkel 
oppgave å etablere tidsskrift, plattformer og infrastrukturer for åpen tilgang innen alle 
vitenskapelige disipliner og fag. Det er sterke fagmiljøer, publiseringstradisjoner og etablerte 
rutiner for kvalitetssikring (fagfellevurdering) som utfordres. For at publisering med åpen tilgang 
skal etableres som eneste publiseringsløsning, kreves det at de nye tidsskriftene/plattformene 
kan vise til samme kvalitet som dagens prestisjetunge tidsskrifter.  
 
Tidsaspektet bør problematiseres, og man må ta større hensyn til innvendinger fra fagmiljøer som 
ikke har tillit til den omstillingen som implementering av Plan S innebærer. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Forskning og forskningsresultater er internasjonalt, og store nasjoner som for eksempel USA, er 
foreløpig ikke medlem i Coalition S.  Vi savner en konkret strategi for å få flere land med i 
coalition S. 
Det er vanskelig å se for seg full enighet i en så omfattende omlegging av akademisk publisering, 
og det kan bety at prestisjetunge tidsskrifter vil kunne fortsette sin politikk med betalingsmurer 
en god tid fremover. De nasjonene som først gjennomfører implementeringen av Plan S risikerer 
at deres forskere kan bli avskåret fra å publisere i de mest prestisjetunge publiseringskanalene.  
 
Implementeringsveilederen adresserer ikke tydelig nok hvilke konsekvenser Plan S kan få for 
utviklingen av norske forskningsmiljøer og internasjonalt samarbeid. Mange er avhengige av å 
publisere i internasjonalt anerkjente tidsskrifter for å hevde seg internasjonalt. Særnorske 
publiseringskanaler (eller kanaler få land støtter opp under) vil gjemme bort forskningen og 
marginalisere den i forhold til de store forskningsnasjonene som USA og Kina.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Dette fremstår som veldig knappe og til og med urealistiske tidsfrister. Vi anbefaler det siste 
alternativet, som skisserer at Plan S skal gjelde for nye utlysninger fra og med 1/1 2020.  
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Høgskolen i Østfold understreker at en evaluering av effektene av Plan S er helt nødvendig.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



16 

3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

(11) Høgskolen i Østfold støtter prinsippet om transparens og åpenhet om avtaler.  
 
En overgangsperiode for abonnementstidsskrifter kan bidra til en smidig løsning og gir 
tidsskriftene tid til å omstille seg.  Det er imidlertid en forutsetning at man lykkes i å få så 
mange nasjoner til å undertegne at forlagene faktisk må bøye seg for kravet om åpen tilgang.  



18 

G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Gro Anita Fonnes Flaten

Høgskulen på Vestlandet

Gro.Anita.Fonnes.Flaten@hvl.no

Godkjenner

✘

Høyskole

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Visse kriterier i veilederen er spesifikke, som kravet om ingen embargo (sperretid). Kravet til 
lisenstype er mindre klart. På s. 2 i veilederen, første gang lisenser lisenser omtales, nevnes kun 
Creative Commons-lisensen CC-BY (Attribution 4.0). Tilsvarende gjelder teksten i punkt A over. 
Begge steder henvises det dog til tillegget "Technical Guidance and Requirements"; i dette tillegget 
nevnes det ytterligere to Creative Commons-lisenser som godtas: CC BY-SA 4.0 license og publishing 
in the public domain (CC0). CC-BY (Attribution 4.0) omtales som (en) "default"(-lisens), men CC 
BY-SA 4.0 license og publishing in the public domain (CC0) godtas også. Dette innebærer at tre 
lisenser aksepteres - i praksis - som likeverdige. Da hadde det etter vårt syn vært ryddigere å nevne 
alle tre med en gang. 
 
Mange forskere har ikke et bevisst forhold til slike lisenser og det savnes en kort grunnleggende 
forklaring på hva lisensene sier noe om: hva bruker/e har lov å gjøre med en tekst.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

• "deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens": 
Ingen av de fire største utgiverne av abonnementsbaserte tidsskrifter -Elsevier, Springer, Taylor 
& Francis og Wiley - godtar i sine standard egenarkiveringspolicyer for ikke-Open Access-artikler 
at fagfellevurderte manusversjoner tilgjengeliggjøres i åpne arkiver uten embargo (sperretid). 
 
• Lisenskravene (se punkt A1 over) 
Elsevier, verdens største utgiver av abonnementsbaserte tidsskrifter, krever at fagfellevurderte 
manusversjoner av ikke-Open Access-artikler arkiveres med Creative Commons-lisensen 
CC-BY-NC-ND. CC-BY-ND. er omtalt i tillegget" Technical Guidance and Requirement" til 
veilderen (s.4), men anses som unødvendig ("not [...] necessary") og er ikke en av de tre 
lisensene som aksepteres. 
Noen mindre utgivere tilllater ikke at fagfellevurderte manusversjoner av ikke-Open 
Access-artikler arkiveres med noen som helst Creative Commons-lisens (f.eks. Nature Research 
og Oxford University Press). 
Det er heller slett ikke alle Open Access-tidsskrifter som oppfyller de nevnte lisenskravene. En 
tidsskrifter (kall)er (seg) Open Access, har ingen klar lisens eller en annen (Creative 
Commons)-lisens enn de tre som godtas. 
 
• Generelt vil forslagene gjøre det vanskelig for NFR-finansierte forskere å publisere i en rekke 
tidsskrifter som anses for å ha høy prestisje.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

• Finansiørene som har undertegnet Plan S, bør forhandle sammen på internasjonalt nivå med 
(de store) utgiverne om avvik fra deres standard egenarkiveringspolicyer slik at fagfellevurderte 
manusversjoner for ikke-OA-artikler kan arkiveres uten embargo. Noen store finansiører har alt 
lyktes godt i slike forhandlinger - f.eks. National Institutes of Health, verdens største finansiør av 
“nonclassified” forskning. NIH godtar dog (i motsetning til Plan S) en embargo på (inntil) 12 mnd. 
• Bruke publiseringsindikatoren. Forskere utsettes for kolliderende insentiver: De oppfordres 
både til å publisere på nivå 2 og til å publisere OA. Innenfor mange fagfelt finnes det få/ingen 
rene OA-tidsskrifter på nivå 2. Dette påpekes i rapporten til Brekke-utvalget som foreslo 
nasjonale retningslinjer for OA til vitenskapelige (tidsskrifts)artikler (2016:20): «Innen mange 
fagfelt er det i praksis umulig å publisere på nivå 2 og åpent tilgjengelig på samme tid.» 
Rapporten foreslår 3 måter «å kompensere for dette» på: a) å oppheve inndelingen i nivå 1 og 
nivå 2, b) «radikal kvotering av tidsskrifter med åpen tilgang ved oppnevning til nivå 2, slik at det 
ble et minimum av åpne kanaler på nivå 2 innenfor alle fagfelt» og c) «[s]om et absolutt 
minimum […] en moderat kvotering der fagrådene løfter åpne kanaler til nivå 2 dersom de har 
valget mellom ellers kvalitativt likeverdige kanaler». En annen mulighet er å ta opp igjen 
gruppens forslag "å innføre en egen faktor for åpen publisering" (5) i indikatoren.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Punktet er i seg selv tilstrekkelig klart i den forstand at full åpenhet og monitorering av kostnader 
tydelig fremheves - ønsker det er lett å slutte seg til. Utfordringen er dog at det høyst usikkert 
hvilke følger Plan S vil ha for institusjonens (HVLs) publiseringskostnader.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Det er vanskelig å vurdere hvilke økonomiske konsekvenser implementeringen av Plan S vil ha 
for HVL. Dette vil bl.a. avhenge av antallet prosjekter med HVL-deltakelse som får innvilget 
støtte.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

En mulighet for å avhjelpe usikkerheten omtalt i B1 og særlig B2 ville være å videreføre 
NFR-programmet "Stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA)". 
Gjennom  STIM-OA får institusjoner med Open Access-fond eller liknende til og med 
regnskapsåret 2018 refundert (i hele tusen) inntil 50 %  av artikkelavgifter betalt til rene 
Open Access-tidsskrifter. Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet fem år. Første 
utlysning var i 2015 for regnskapsåret 2014, siste blir i 2019 for regnskapsåret 2018. 
 
I et større perspektiv er det viktig å være bevisst på at rike land (som Norge) har helt andre 
muligheter til å dekke artikkelavgifter for publisering i rene Open Access-tidsskrifter enn det 
fattige land har. (Dette er etter vårt syn ivaretatt av vedlegget "Technical Guidance and 
Requirements", punkt 9: Open Access Journals and Platforms, nærmere bestemt 9.1 Basic 
mandatory criteria for Plan S compliant Open Access journals and platforms, kulepunkt 5: 
"The journal/platform must provide automatic APC waivers for authors from low-income 
countries and discounts for authors from middle-income countries.")
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Punktet er i seg selv tilstrekkelig klart i den forstand at det virker fornuftig å identifisere områder 
der det per i dag ikke eksisterer gode Open Access-alternativer (se A3). Men forskeres valg av 
publiseringskanal er ikke bare styrt av hvorvidt det finnes Open Access-alternativer eller ikke. Her 
spiller nivå (1 eller 2) og prestisje en rolle. Prestisje tar tid å bygge opp og i så måte har (mht. 
nivåinndelingen) abonnementsbaserte tidsskrift som har eksistert i f.eks. flere tiår, et fortrinn 
foran nye tidsskrifter. Initiativ som DORA (The San Francisco Declaration on Research Assessment) 
er gode, velmente forsøk på å trekke frem at kvaliteten på forskningsarbeider skal vurderes 
framfor prestisjen til kanalen de er publisert i. Men slike endringer tar tid og det vil realistisk sett  
være slik en tid enda at visse tidsskrifter har høyere prestisje enn andre.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Av det foregående fremgår: En mer virksom måte enn å opprette nye 
tidsskrift/plattformer/infrastrukturer der det anses nødvendig, ville være å flippe eksisterende 
abonnementsbaserte prestisjetidsskrifter til Open Access (se veileder s. 3).
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Se punkt 2 og punkt A3.
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Administrende direktør i Norges Forskningsråd, John-Arne Røttingen, har i Khrono presisert at "De 
nye kravene vil i Norge gjelde for prosjekter som inngår kontrakt med Forskningsrådet og andre 
europeiske finansiører fra 2020". I så måte vill det mest konsekvente ville etter vårt være å 
implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020. Tatt i betraktning all 
støyen som har vært rundt Plan S og dens etter manges oppfatning vel stramme tidsplan, mener vi 
likevel at Forskningsrådet bør implementere Plan S for nye utlysninger fra og med 1/1 2020.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

En evaluering av effekten av Plan S er nødvendig og virker fornuftig å la det gå noen tid før 
evalueringen gjennomføres
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Se A1. Det savnes en kort grunnleggende forklaring på hva lisensene sier noe om: hva bruker/e 
har lov å gjøre med en tekst. Det nevnes tre lisenser som - i praksis - aksepteres som likeverdige. 
Veilederen går i liten grad i detalj på hva den enkelte av disse tre lisensene innebærer og på hva 
forskjellene mellom de tre er.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Veilederens mange og detaljerte krav gjør det krevende for (også etablerte, velrenommerte)  
Open Access-tidsskrifter (og plattformer) å bli Plan S-kompatible. Svært mange eksisterende 
OA-tidsskrifter tilfredsstiller ikke disse kravene i dag (se Frantsvåg & Strømme 2019 «Few open 
access journals are Plan S compliant»). For å sikre en god overgang ville færre og mindre 
strikte krav/regler (eksempelvis for lisens) vært å foretrekke (f.eks. kunne alle Creative 
Commons-lisenser vært godtatt).
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Slik vi leser veilederen, vil selv ikke de norske institusjonelle Brage-arkivene som vårt HVL Open 
oppfylle det følgende kravet: "Full text stored in XML in JATS standard (or equivalent)". Svært 
detaljerte krav vil kunne ekskludere eksisterende velfungerende arkiver som forskere anser som 
sentrale innenfor sine respektive fagfelt.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Kravene er her for en stor del ganske så spesifikke, men siste halvdel av følgende enkeltpunkt 
er etter vårt syn uklart: "cOAlition S will require that the details of such agreements are listed 
on a website to ensure transparency, and encourages consortia to develop shared 
requirements for this."
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

HVL støtter opp om visjonen om fremtidig Open Access til forskningsresultater. De kritiske 
kommentarene over refererer til veilederen, og ikke til denne visjonen.



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Prorektor Trine Johansen Meza

Høyskolen Kristiania

trine.meza@krsistiania.no

Godkjenner

✘

Høyskole

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Dette punktet er tilstrekkelig klartgjort i veilederen. Høyskolen Kristiania mener likevel at det som 
er uklart i veilederen er spørsmålet om hvor forskere skal kunne publisere om det ikke finnes gode 
alternativer for open access journaler i enkelte fagområder.  
 
Det er for Høyskolen Kristiania ikke klart hvordan man skal kunne håndtere ulike 
publiseringsregler hvis det skal sampubliseres med forskere fra ulike land med som har 
ratifisering /implementering av PlanS.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Høyskolen Kristiania oppfatter generelt PlanS og andre erklæringer som DORA som positivt. 
Som Norges største private breddehøyskole, mener vi at dette kan være positivt for våre 
studenter og ansatte gjennom at de vil kunne få større tilgang til forskningsresultater.  
Imidlertid er vi bekymret for om dette vil føre til at det blir vanskeligere å rekruttere 
internasjonale forskere til Norge. 
 
Høyskolen Kristiania synes det ser ut som om tidsplanen er urealistisk da det fremdeles er 
noen punkter som er uavklart. Ved å bruke noe mer tid i implementeringen, vil det kunne 
være mulig å avklare en del praktiske implikasjoner PlanS vil kunne ha.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

For private høyskoler vil kostnadene bli høye i en overgangsperiode fordi vi både vil måtte 
opprettholde abonnement for å få tilgang til forskning, samtidig som vi vil måtte finansiere open 
access publisering. Det er i så måte svært viktig at Forskningsrådet gjør det mulig å inkorporere 
kostandene ved open access publisering når et Forskningsprosjekt finansieres. Hvis 
Forskningsrådet lager særordninger for andre aktører, for eksempel forskningsinstitutter, er det 
viktig at disse ordningene også gjøres gjeldende for private høyskoler.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Høyskolen Kristiania mener at det må sikres at det finnes tilstrekkelig finansiering til å dekke 
økte publiseringskostnader. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Dette er det punktet som etter vår mening er dårligst beksrevet i implementeringsplanen. Det 
stå at man "intends to". men det står lite om hvordan dette skal gjøres. Vi stiller også spørsmål 
ved om dette er realistisk å få til innen 2020. For noen fagområder kan det synes som om det 
ikke finnes tilstrekkelig med OA-journaler av en slik kvalitet at det er aktuelt å publisere der.  
Høyskolen Kristiania er av den oppfatning at det tar tid å bygge opp gode systemer som har 
tilstrekkelig kvalitet og dette virker derfor ikke gjennomførbart innen fristen. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Hovedvirkemiddelet bør være full dekning av APC i de til enhver godkjente kanalene. Vi 
mener at det burde jobbes med et nasjonalt vitenarkiv. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Høyskolen Kristiania mener at det mest hensiktsmessige vil være at kravene er gjeldende for nye 
utlysninger fra og med 1/1 2020. Prosjekter som allerede er under planlegging for 
søknadsfristene for NFR i 2019 har ikke nødvendigvis tatt med de nye kravene i planlegging av 
prosjekter. Selv med implementering fra og med utlysninger fra 1/1 2020, virker det som om 
implementeringstempoet er noe høyt og vi er av den oppfatning at det burde utredes noe mer 
rundt konsekvensene før implementering. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Høyskolen Kristiania er av den oppfatning at det er greit med evaluering av effektene av PlanS i 
2023. Like viktig som evaluering av effekten av overgangsavtaler of deponering i vitensarkiv, vil 
det være å evaluere mulige effekter for forskere og det hadde vært bedre om det stod noe 
tydeligere hvordan evalueringen er tenkt gjennomført. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



17 

4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Tanja Storsul

Institutt for samfunnsforskning

tanja.storsul@samfunnsforskning.no

Godkjenner

✘

Forskningsinstitutt

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Det er bra at implementeringsplanen for Plan S ikke låses til én 
publiseringsmodell/forretningsmodell for vitenskapelig publisering. Markedet for vitenskapelige 
publikasjoner er nettopp et marked, og der vil det kunne utvikles nye løsninger og nye modeller for 
publisering. Det er viktig at Plan S ikke stenger for slik innovasjon. Det er derfor bra at 
implementeringsplanen åpner for flere tilnærminger til åpen publisering.  
 
Når det gjelder grønn publisering (deponering i åpent arkiv) er det gledelig at dette etableres som 
en fast del av Plan S og ikke som en overgangsordning.  
 
Når det gjelder hybride løsninger (frikjøp av artikler mot avregning i abonnementspris) er det 
gledelig at det åpnes også for dette. Samtidig presiseres det at dette kun tillates i en 
overgangsperiode. ISF mener  det bør åpnes for at dersom hybride modeller  fungerer godt bør de 
kunne bli en fast del av Plan S og ikke bare være en overgangsløsning. Dette bør det ses nærmere 
på når Plan S evalueres (se også spørsmål E). 
 
For en enkelt forsker er det nærmest umulig å holde orden på de ulike tidsskriftenes 
lisensrettigheter, embargoperioder og avregningsordninger. En merkeordning som synliggjør hvilke 
kanaler som tilfredsstiller kravene til Plan S er derfor nødvendig (se også spørsmål A3).  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

1. ISF er et forskningsinstitutt der en vesentlig del av vår finansiering kommer fra NFRs 
programmer. Det betyr at Plan S-kravene vil gjelde en stor del av vår forskning.  
 
2. Dersom Plan S lykkes og de relevante tidsskriftene blir åpne vil det også øke kostnadene for 
all publisering fra ISF og ikke bare NFR-prosjektene. 
 
3. ISF samarbeider med sterke miljøer som ikke er del av Plan S. Ulike publiseringskrav kan 
skape utfordringer for slikt samarbeid.  
 
2. Dersom en større del av internasjonale tidsskriftsartikler blir åpent tilgjengelig vil det lette 
tilgangen til litteratur for våre forskere. . 
 
3. Vi har erfaring med at åpent tilgjengelige publikasjoner når lengre enn de som ikke er åpne. Vi 
har derfor en tid gitt støtte til frikjøp av artikler. Ulempen med dette er dobbelt betaling. Vi 
håper derfor at det blir etablert effektive avregningsordninger slik implementeringsplanen 
beskriver. 
 
4. ISF har to norskspråklige tidsskrifter som begge er åpent tilgjengelige. Plan S-kravene kan 
gjøre disse mer attraktive å publisere i, noe som kan bidra til ytterligere styrking av kvaliteten. 
Samtidig kan det gi høyere avslagsprosent. 
 
5. ISF har mange gode forskere som bygger en forskerkarriere. Plan S-kravene øker usikkerheten 
for disse om hvordan en slik karriere best bygges, særlig med tanke på å posisjonere seg i det 
internasjonale forskerfellesskapet. 
 
6. De økonomiske konsekvensene av Plan S er usikre. Dette kommenteres under spørsmål B.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Plan S bidrar til å skape et nytt publiseringslandskap. Det innfører også nye krav og det vil, i alle 
fall i en innføringsperiode, være uoversiktlig hvilke publiseringskanaler som oppfyller hvilke Plan 
S-krav.  
 
Vi trenger derfor enkelt tilgjengelige oversikter over hvor det er akseptert å publisere grønt, 
hybrid og gull. På samme måte som Svanemerket identifiserer miljøvennlige produkter trenger 
vi S-merking av publiseringskanaler. Den enkelte forsker kan ikke ventes å holde oversikt over 
hvilke tidsskrifter som tilfredsstiller kravene til de ulike tilnærmingene som aksepteres. En 
S-merking vil gjøre det lett for den enkelte forsker å orientere seg når hun vurderer hvor hun 
skal sende inn et paper. 
 
I tillegg trengs finansieringsløsninger for å fremme publisering med høy kvalitet. Dette 
kommenteres under spørsmål C. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Det er svært  viktig at det gjennomføres en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter. ISF støtter derfor dette tiltaket. Samtidig bør det utredes hva endringer i kostnadsstruktur for publisering og publikasjoner kan innebære økonomisk for de ulike delene av forskningssektoren. 
Det står i veilederen at medlemmene i koalisjonen skal finansiere åpen publisering som tilferdsstiller kravene i Plan S. Det er ikke klargjort i veilederen hva dette vil innebære. ISF vil peke på at slik finansiering bør skje på flere måter:
1. NFR-prosjekter må kunne legge publiseringskostnader inn i prosjektbudsjettene. Dette bør omfatte alle typer publisering som aksepteres av Plan S. Det bør få betydning for prosjektrammene. 
2. Institutter med grunnbevilgning fra NFR må kunne bruke av denne til å finansiere publiseringkostnader, blant annet for åpen publisering av vitenskapelige publikasjoner som skrives på bakgrunn av rapporter skrevet som del av oppdragsprosjekter. 
3. Det bør i tillegg etableres nasjonale finansieringsordninger for åpen publisering av artikler.  Dette kan være prosjekter for enkeltforskere uten institusjonstilknytning, prosjekter uten NFR-finansiering, eller publikasjoner som ferdigstilles etter prosjektslutt. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

ISF er en aktør som lever av ekstern finansiering. Det innebærer at vår virksomhet vil berøres langt sterkere av Plan S enn for eksempel universiteter som har stor grunnfinansiering og forskerne i større grad kan publisere uten bestemte krav knyttet til publikasjonene. Det betyr videre at vår konkurransesituasjon om å etablere samarbeidsrelasjoner til miljøer som ikke omfattes av plan S nasjonalt og internasjonalt kan svekkes.
Det er stor usikkerhet knyttet til de økonomiske virkningene Plan S vil ha, og også hvilke følger de økonomiske endringene vil ha. En utredning av hvilke økonomiske konsekvenser Planen vil ha for sektoren er derfor ønskelig. En slik utredning vil kunne gi nødvendig bakgrunn for å vurdere behovet for en plan for økonomisk kompensasjon.
Dersom avgiftene for gull og hybrid blir høye vil dette kunne bli økonomisk svært krevende for et lite institutt med høy publiseringsaktivitet. 
Når det knyttes utgifter til den enkelte publikasjon vil man kunne komme i en situasjon der institusjonen må prioritere hvilke forskere som skal få publisere sine artikler, og hvor de skal publiseres. Dette kan få uheldige utslag både for forskninga, for forskernes frihet til å publisere sine resultater, og for forskernes karrierebygging. Det er derfor svært viktig at det etableres ordninger som gjør at publisering kan finansieres gjennom NFR-prosjekter og at det etableres nasjonale finansieringsordninger for publikasjoner fra avslutta NFR-prosjekter (se også spørsmål B1). 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

ISF støtter at koalisjonen vil gjennomføre en behovsanalyse/gapanalyse for å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringkanaler med åpen tilgang. 
Vi vil samtidig understreke at dette ikke nødvendigvis trenger være knytta til at det skal etableres helt nye tidsskrift, men at slik støtte kan brukes til å åpne eksisterende tidsskrifter. 
Det er her viktig å være oppmerksom på at tidsskriftene også er faglige fellesskap og flere av disse er eid ikke av forlag, men av faglige foreninger og organisasjoner. Det er viktig at også disse ivaretas innen Plan S og at de gis vilkår som muliggjør viktig aktivitet og høy faglig kvalitet. Videreføring av hybride løsninger også etter overgangsperioden vil hør kunne være et klokt virkemiddel.
Den norske støtteordningen for tidsskrifter med åpen tilgang er svært viktig. De entydige positive erfaringene med overgang til åpen tilgang i Norge knytter seg til denne finansieringmodellen. Ordningen bør derfor  videreføres. Det ville være interessant å vurdere en tilsvarende støtteordning på europeisk nivå, kanskje som del av ERC/Horisont Europa. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskningsrådet bør implementere Plan S for utlysninger etter 1.1.2020.  
 
Alternativet vil i praksis bety at kravene vil gjelde for søknader som sendes til Forskningsrådets 
søknadsfrist 10. april 2019. Disse søknadene utarbeides nå og det er for mye som er uklart rundt 
implementeringa nå til at dette kan legges inn i disse søknadene.  
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er viktig at Plan S evalueres.  
 
Dersom man kommer fram til at hybridløsninger fungerer godt er det viktig at man ikke på forhånd 
har låst seg til at disse skal avvikles etter overgangsperioden, men at avtaler som fungerer godt kan 
videreføres. (se også spørsmål A1)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



15 

2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det foregår i dag konsortieforhandlinger om overgangsavtaler med de store forlagene. Et konsortium består av de som i dag har felles innkjøpsavtale med et forlag. Mange små institusjoner deltar ikke i disse konsortiene og vil dermed ikke omfattes direkte av overgangsavtalene.
Det er derfor viktig at når det er inngått en overgangsavtale med et forlag – og tidsskriftene som omfattes av denne avtalen dermed er godkjent etter Plan S – må disse tidsskriftene regnes som Plan S-godkjente ikke bare for forskerne i konsortiet, men for alle forskerne i Norge. Det betyr at også forskere i instituttene (og andre steder) må kunne kjøpe fri artikler i disse tidsskriftene (hybrid) selv om disse ikke er del av den aktuelle konsortieavtalen. 
For et institutt som ISF vil det riktignok bety at vi fortsatt betaler dobbelt (vi har enkeltabonnement og kjøper fri enkeltartikler), men det er enda viktigere at vi ikke avskjæres fra publisering i disse tidsskriftene. 
Det bør uansett kartlegges hvor mange institusjoner som vil oppleve dobbel betaling i overgangsfasen og vurdere å kompensere disse institusjonene for merutgiftene de får sammenliknet med konsortiedeltakerne. 
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Jana Birke Belschner

Universitetet i Bergen

jana.belschner@uib.no

Godkjenner

✘

PhD stipendiat

□ 

□ 



3 

A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

- det er ikke tilstrekkelig klar hvilke tidsskrifter faller under "transformative agreements". 
Uten å vite dette, dvs. uten å vite utgangen av forhandlinger med forlagene/tidsskrifter, er 
det umulig å bedømme konsekvensene for våre publiseringsmuligheter.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

- for meg som PhD student betyr det at a) jeg ikke vet i dag i hvilke tidsskrifter jeg vil bli 
tillatt å publisere mine artikler om 1 år; og b) hvordan dette vil bli tatt i betraktning i 
ansettelsesprosesser i det norske universitetssystemet
- Jeg skal forhåpentligvis levere PhD avhandlingen min i løpet av 2020. Hvis jeg er 
heldig, så får jeg kanksje en PostDoc stilling etterpå - hvor de fleste i dag er finansiert 
gjennom prosjekter fra NFR/ERC. Det betyr at, i PostDoc stillingen min, jeg ikke kunne 
publisere i mange av de top-tier journals i statsvitenskap som per i dag bare tilby hybrid 
open access eller ingen open access. Men etter PostDoc stillingen ville jeg måtte 
konkurrere med internasjonale folk som ikke fell under samme reglene som meg og 
som i det minste kunne prøve å komme inn i en av de beste tidsskriftene. Derfor synes 
jeg at det er viktig at ellers a) PhD stipendiater og PostDocs (gruppe B ansatte) er 
unntatt av reglene knyttet til publisering og Plan S ellers at b) norske universitentene må 
reformere deres vurderingssystem når de skal ansette ny folk og ikke lengre legge vekt 
på publiseringskanal når kandidatene vurderes.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- positive insentiver (e.g. mer driftsmidler/ ekstra peong i ansettelsesprosesser) for open 
access publisering heller enn sanksjoner for forskere
- hva med en kvoteringsløsning? Kunne det være en mulighet å forplikte forskere å 
publisere for eksempel 50% av artiklene sine open access? 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

- jeg synes det er rart at artiklene skal siktes først av reglene, og bokkapitler og 
monographs senere. Men dette er de som ofte er viktigst for studentene (e.g. 
læringsbøker) og som da skulle være open access først - for artiklene synes jeg at vi 
trenger en lengre overgangsperiode.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- igjen: positive insentiver heller enn sanksjoner
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- denne behovsanalysen må bli gjennomført før Plan S trer i kraft - i statsvitenskap finnes 
det med i dag veldig få tidsskrifter som oppfyller Plan S kravene og som ikke er 
røvertidsskrifter eller ikke anerkjent i miljøet
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- støtte universitets-/instituttsstyret publisering av open access lærebøker; det er det 
som gir mest mening å gjøre åpen



12 

D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- I mitt syn, 2020 er altfor tidlig for å starte med Plan S. Før dette gjøres, så trengs det en 
overgangsfase, da vi a) evaluerer *status quo* av tidsskrifter i vårt disciplin som allerede 
tilbyr open access eller er villige til å inngå transformative agreements, OG b) legger 
tilrette for rekrutterings- og ansettelsesprosesser med et alternativt mål for vitenskapelig 
kvalitet som ikke er basert på publiseringskanaler OG c) finner muligheter hvordan 
internasjonal kooperasjon - noe som er veldig viktig for å få bevilgning fra NFR - kan 
gjennomføres under PLan S sine betingelser
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- helt uklart hvem som forhandler med hvem og hvilke tidsskrifter skal inngå i sånne 
agreements - men dette må være kjent før å starte med Plan S. 
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Edvard Ingjald Moser

Kavli Institute for Systems Neuroscience

edvard.moser@ntnu.no

Godkjenner

✘

KISN er et senter for fremragende forskning og et forskningsinstitutt ved NTNU og Kavli Foundation 

Founding Director of the Kavli Institute for Systems Neurocience / Vitenskapelig instituttleder

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

The Kavli Institute (KISN) endorses the aims of the open science initiative, however to rush this 
publishing model might have severe and unintended consequences. We have identified challenges 
and risks associated with the current plan.
 
PROCESS ROBUSTNESS
 
1. Implementation of Plan S should not take place until potential impacts and risks have been 
assessed more thoroughly and until a broad landscape of alternative high-quality publication 
avenues is present. Implementation steps should be formulated in a systematic and comprehensive 
manner. Since important details are still missing, a January 2020 startup is far too early. 
 
2. The risk assessment should include consultation and participation from a broader group of 
stakeholders (researchers, publishers, representatives from scientific societies, funders/sponsors, 
public information officials, organizations and unions, media, community members at large). 
 
3. Alternative solutions that avoid adverse impacts should be identified.
 
4. Safeguards that mitigate or compensate for unintended consequences should be incorporated in 
the design of the project.
 
5. Only after scientists, societies and publishers better understand the measures needed to be 
implemented in order to publish in or as compliant OA journals or platforms, as well as intended 
and unintended consequences of the implementation process, should Plan S / cOAlition S request 
that these transformative agreements are executed, and within a sustainable timeline.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

6. Academic freedom is restricted by forbidding publication in non-compliant journals, or by 
punishing researchers for trying. An important element of the scientific process is the choice of 
target audience for the published work. Choosing the right target audience maximizes the 
impact of the publication and makes sure it is presented to the right people in the right way. No 
one is better placed to make judgements about publication avenues than the scientist 
himself/herself. This is an element of freedom of speech, a fundamental value in our society. 
 
7. Plan S might be detrimental to quality in assessment, indexing, ranking, and communication 
of research: Journals have taken on a role as (one of) the main quality checkpoint(s) in the 
scientific process by applying state of the art quality control mechanisms to ensure detailed, 
transparent and balanced reporting on research findings. A one-sided focus on cost reduction 
will occur at the expense of these quality-enhancing mechanisms. 
 
(Due to the form's character limit, please find box G, p. 18 in this form for argument 8-11)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

12. Designing robust transitional processes: We request incorporating stakeholders’ concerns 
into the decision-making process by performing broad consultations, careful assessments, 
evaluation and formulation of impacts and risks. In addition, it is necessary to incorporate 
safeguards and alternative solutions into the project design and the implementation process. 
Only after this information is acquired should decisions be made regarding timeline-setting and 
project-execution. This should be followed up with close monitoring for unintended 
consequences.
 
13. We request reconsidering current timeline for implementation and execution.
 
14. Scientists should have the last word on where to publish their research. Plan S should 
encourage OA but never use force. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

15. Article processing charge (APC) is presented as the predominant financial model for open 
access (OA), but it is not clear how APC will represent a reduction in total costs, while sustaining a 
robust and viable publication system. 
 
16.  ‘Gold OA’ and APC both incentivize a low-quality high-volume publishing model. The 
replacement of high value-added journals by quantity publishing may subsequently lead to the 
demise of (low-volume) high-quality journals, as well as long-standing science societies and other 
community institutions whose activities rely on journal income. 
 
17. APC will not eliminate the paywall, rather shift it. A readers´ paywall will be replaced by an 
authors’ paywall.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

To avoid repetition, kindly find arguments related to this in other boxes in this form. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

18. We would suggest negotiating hybrid solutions (APC, cap, embargo, platforms) with 
existing publishers to secure the continuation of the highest-quality science journals. These 
journals have evolved over decades or centuries and cannot be replaced within months. If 
the ideal of ´Gold OA´ is not financially sustainable, consider accepting ‘Green OA’ (late 
version of the manuscript posted on institutional or international platforms with an open 
access and reuse license, but with an embargo) as a viable alternative.
 
19. A cap on publication fees should not be set below the cost for assessment, processing, 
and production of editorial material per accepted article at quality journals.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

To avoid repetition, kindly find arguments related to this in other boxes in this form. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

To avoid repetition, kindly find arguments related to this in other boxes in this form. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

To avoid repetition, kindly find arguments related to this in other boxes in this form. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

1. Implementation of Plan S should not take place until potential impacts and risks have been 
assessed more thoroughly and until a broad landscape of alternative high-quality publication 
avenues is present. Implementation steps should be formulated in a systematic and 
comprehensive manner. Since important details are still missing, a January 2020 startup is far too 
early. 
 
To avoid repetition, kindly find arguments related to this in other boxes in this form. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

To avoid repetition, kindly find arguments related to this in other boxes in this form. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

To avoid repetition, kindly find arguments related to this in other boxes in this form. 
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

To avoid repetition, kindly find arguments related to this in other boxes in this form. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

To avoid repetition, kindly find arguments related to this in other boxes in this form. 
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

To avoid repetition, kindly find arguments related to this in other boxes in this form. 
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

(continuing from box A 2, p. 4 in this form):
 
8. Changes that would disrupt public access to scientific knowledge: Free peer-reviewed journals 
are not good sources of knowledge for the public. High quality journals compensate for this by 
producing editorial multimedia material accompanying the science papers, where papers are 
translated for the general public, including researchers in other fields. The addition of such 
editorial material is expensive. Only a handful open-access journals provide this service, and 
those who do (in the life sciences, particularly eLife and PLoS journals) rely heavily (to the tune of 
25 million British pounds) on support from governments or funders (e.g., NIH, Wellcome Trust, 
Max Planck Society, HHMI) to maintain quality. With a business model where journals rely on 
APC, and where a cap is placed on author charges, we are worried that editorial and 
science-communication material will be sacrificed – making the published work less, not more, 
accessible to the general public than with the current publication system. Failure to secure 
citizens’ access to scientific knowledge and discourses may prove detrimental to the health of 
public debates, to public faith in scientific facts, and to citizens’ performance of civil duties.
 
9. Changes that would impair young researchers’ competitiveness in the job market. Restrictions 
from publishing in current top journals will have a damaging effect on young researchers’ 
careers. Obtaining papers in journals of high-impact (paywall) is key to getting competitive jobs in 
the world.  Plan S will effectively terminate recruitment from countries not participating in Plan S, 
like U.S. and Germany, where publications in paywall journals like Nature and Science are still the 
currency for job seekers.
 
10. Plan S will similarly terminate collaborations with scientists in some of the largest science 
countries of the world, including U.S., Germany, Switzerland, and Japan – as well as Nordic 
countries. It will be impossible to recruit colleagues from these countries to join research projects 
with a ban on publication in the best journals of the field. 
 
11. Changes that would split the community of researchers and the global research system. We 
are worried that the potential exclusion of Plan-S compliant authors from up to 80 % of journals 
and 97 % of the highest-quality (level 2) journals will discourage international research 
collaborations and joint publications between cOAlition S / Plan S countries and the rest of the 
world, and similarly discourage internationalization of researchers, preventing European 
scientists from getting access to technology and theoretical diversity. 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 
på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 
innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 
svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 
Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no



2 

Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 
Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Koenraad De Smedt

Universitetet i Bergen

desmedt@uib.no

Godkjenner

Professor og prosjektleder

~ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 
kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 
sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 
men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 
Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 
opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 
Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 
artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 
en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 
beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Utgangspunktet for Plan S er bra. Publisering in OA-kanaler bør bli den nye normen. Argumentet om 
at forskerne bør velge selv hvor de publiserer er ikke holdbart så lenge forskningen bruker 
offentlige midler. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 
tegn inkl mellomrom)

Forslagene forventes neppe til å medføre store endringer for meg og mine direkte kollegaer, 
siden vi nesten alltid publiserer i OA-kanaler.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?
(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Coalition S støtter San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) som innebærer at 
det ikke skal spille noen rolle hvor en artikkel blir publisert, men artikkelens innhold skal 
vurderes på selvstendig faglig grunnlag. Tar man DORA på alvor, er det klart at systemet med 
ulike publiseringsnivåer i dagens RBO ikke lenger er akseptabelt. Bl.a. Terje Hillesund har vist at 
det norske finansieringssystemet styrker forlagenes maktmisbruk (Forskerforum 3/2006 ss. 
10-11). Som en konsekvens av dette bør man vurdere å snarest redusere de to 
publiseringsnivåene til ett nivå med bare godkjente OA-kanaler. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 
cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 
grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 
en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 
tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 
forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Målet om å begrense artikkelavgifter (APC) er selvsagt en interessant tanke siden APC-modellen 
virker utvilsomt diskriminerende. Forslaget om å redusere eller fjerne APC for utvalgte grupper er 
likevel ikke en tilstrekkelig løsning. Like vilkår for alle forfattere oppnås ikke før APC-modellen 
fjernes i sin helhet, til fordel for direkte støtte til OA-kanaler med ikke-kommersielle driftsmodeller 
uten APC. Kjente eksempler på sistnevnte er Glossa og Algebraic Combinatorics, som viser at en 
effektiv endringsprosess er fullt mulig og kan oppnås relativt raskt, mens kvaliteten opprettholdes 
til en brøkdel av den opprinnelige kostnaden. Veilederen underbelyser denne muligheten. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 
1500 tegn inkl mellomrom)

Publisering i tidsskrift med høye artikkelkostnader har en besk bismak fordi forskerne skjønner 
godt at man da er med på å forsterke forlagenes maktmisbruk. Dette har jeg vært med på én 
gang -- men aldri mer. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 
forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Institusjonelle publiseringsfond til betaling av artikkelavgifter (APC) bør avvikles snarest 
siden de bidrar til å opprettholde dagens status. Slike fond må omdirigeres til å gi direkte 
støtte til ikke-kommersielle tidsskrift uten APC.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 
quality Open Access journals and platforms) 

cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 
plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 
artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 
åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Ønsket om et mangfold av publiseringsmodeller er litt feigt. Veilederen trenger ytterligere 
prioritering der modellene som innebærer bare en kosmetisk forskyvning av maktsmisbruket 
nedprioriteres til fordel for modeller som i sin helhet er mindre kostbare for samfunnet.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 
tegn inkl mellomrom)

I fagfeltet Språkvitenskap er det allerede etablert flere OA-publikasjonskanaler som er 
støtteverdige. Det internasjonalt velkjente Glossa-eksemplet (men også norske eksempler som 
BeLLS, OSLA og TROLLing) har vist at ganske radikale nye modeller kan være gode alternativer i 
dette fagfeltet, men for å drifte slike tidsskrift etter de nye tekniske kravene trengs et minimum 
av langsiktig  støtte.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 
tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

For å være bærekraftig etter de nye kravene bør norske ikke-kommersielle vitenskapelige 
OA-tidsskrift uten artikkelavgift få følgende minimale vilkår: 
 
 - Redaksjonsansvaret bør ikke overlates til individer, men bør få sin faglige forankring i en 
akademisk enhet (f.eks. et institutt) eller en vitenskapelig forening (assosiasjon e.l.) som utøver  
langsiktig aktivt eierskap. 
 
 - Redaksjonskomiteens tidsbruk bør inngå i arbeidstidregnskapet på lik linje med andre 
administrative verv. 
 
 - Teknisk forankring bør være i en kompetent enhet (f.eks. et universitetsbibliotek) som sikrer 
permanent drift etter Veilederens tekniske krav for OA-tidsskrift. 
 
 - Det bør være en nasjonal (og trolig internasjonal) koordinering av utvikling av gratis 
åpen-kilde-plattformer for publisering og arkivering som tilfredsstiller alle tekniske krav som 
Veilederen fremmer. 
 
 - Det opprettes institusjonelle og/eller nasjonale fond som sikrer langsiktig drift (samtidig som 
dagens publiseringsfond trappes ned).
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 
eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

I løpet av 2019 kan man begynne med avvikling av publikasjonsnivå 2 i RBO og nedtrapping av 
publiseringsfond til artikkelavgift. Disse to tiltakene vil sannsynligvis bremse tendensen til å 
publisere i dyre tidsskrift og kan derfor være gode første skritt til å redusere maktsmisbruket, 
fjerne forskjellsbehandling, og stimulere publikasjon i fullverdige OA-kanaler.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Også effekten av andre forhold og relaterte tiltak bør evalueres nærmere, f.eks. hvordan 
indikatorer i RBO og publiseringsfond til betaling av artikkelavgifter (APC) påvirker forfatternes 
publikasjonsmønster og forlagenes makt, og hvordan endringer i disse faktorer kan påvirke effekten 
av Plan S.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 
beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 
S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 
åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 
del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Bruk av lisenser av typen CC-BY er som regel uproblematisk og er allerede normal praksis i mitt  
fagfelt. Samtidig må det aksepteres at datasett som er sitert i artikkelen kan ha restriksjoner, 
f.eks. pga. personvern eller åndsverkloven. Dette kan ha konsekvenser for arkivering av og tilgang 
til «replication data» der artikler publiseres sammen med data og analyseprogrammer. Den 
viktige rollen av ESFRI-infrastrukturer for forskningsdata i forhold til publikasjoner bør utredes 
nærmere. Siteringspraksis for forskningsdata fortjener oppmerksomhet (f.eks. 
https://doi.org/10.1515/ling-2017-0032).
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 
(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De foreslåtte tekniske kravene til OA-tidsskrifter er betydelige men stort sett overkommelige, 
under forutsetning av at ikke-kommersielle tidsskrift får tilstrekkelig støtte til teknisk drift og 
at det utvikles gratis plattformer som tilfredsstiller de foreslåtte kravene på mest mulig 
automatisk og brukervennlig måte. 
Det bør iallfall ikke stilles ytterligere praktiske krav til forfattere i publikasjonsprosessen, dvs. 
forfatteren skal fortsatt kunne levere tekst i vanlige formater (f.eks. LaTeX eller PDF) og et 
minimum av metadata. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 
Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De tekniske kravene for OA-arkiv er betydelige men stort sett overkommelige, med mulig unntak 
av kravet om JATS (eller ekvivalent, hva dette enn betyr). Det bør undersøkes om de vanlige gratis 
arkiveringsplattformene (f.eks. DSpace) har tilstrekkelig støtte for produksjon av JATS. Hvis ikke, 
bør gratis velintegrerte og brukervennlige systemer til dette formålet utvikles snarest. 
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Overgangsavtaler bør kaste bort minst mulig offentlige midler til hybride modeller eller andre 
ikke-OA-modeller og bør prioritere støtte til mer effektive endringsprosesser à la Glossa.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 
inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Øystein Linnebo

IFIKK, UiO

oystein.linnebo@ifikk.uio.no

Godkjenner

✘

Dette sendes på vegne av Herman Cappelen, Olav Gjelsvik og meg selv. 

Cappelen leder ConceptLab (Toppforsk, NFR); Gjelsvik var direktør av CSMN (SFF, NFR); Linnebo er forskningsleder, IFIKK

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Plan S -- både med den foreslåtte overgangsordningen frem til 2024 og spesielt etter dette -- 
utgjør en stor trussel mot vår faglige virksomhet og karrierer. La oss bruke vårt eget fag, filosofi, 
som eksempel. Her finnes det p.t. bare to nogenlunde anerkjente gold OA-tidsskrifter. Å 
begrense vår publikasjonsvirksomhet til disse to tidsskriftene -- eller et lite antall som kanskje 
etterhvert vil komme -- ville (1) dramatisk begrense vår mulighet til å få arbeider antatt i 
tidsskrifter som faktisk leses; (2) dramatisk begrense vår internasjonale gjennomslagskraft; (3) 
umiddelbart føre til at internasjonale samarbeidsprosjekter og samforfatterskap avsluttes (siden 
høyt anerkjente medforfattere ikke vil finne seg i en slik begrensning). For en utdypning av disse 
poengene viser vi til vår kronikk i Aftenposten 6.11.2018 (vedlagt). 
 
De siste 12 årene har vi all tre jobbet med store forsknings prosjekter finansiert av NFR (to av 
oss har vært forskningsledere i et SFF). Mye av dette arbeidet har involvert samarbeid med 
kolleger i USA og Asia (Kina/Hong Kong). Plan S vil innebære at alt dette samarbeidet må 
avsluttes innenfor NFR prosjekter. Det er utenkelig for våre kolleger i disse landende å følge Plan 
S. Det ville være profesjonelt selvmord for dem. Alle de pengene som NFR har investert i å 
bygge opp slike nettverk blir dermed i stor grad bortkastet: samarbeidet kan ikke lenger 
fortsettes innen NFR-finansierte prosjekter. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Mari Hvattum

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

mari.hvattum@aho.no

Godkjenner

✘

Professor, forsker og leder av forskningsprosjekter

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Det framstår fortsatt uklart hvordan det nåværende tellekantsystemet med sine nivå 1 og nivå 
2-publikasjoner forholder seg til Plan S. Ettersom det trolig vil ta mange år før nivå 2-publikasjoner 
er 'open access' i alle fag og felt, synes forskere å stå overfor følgende valg: enten å publisere på 
høyt internasjonalt nivå (som dessuten gir økonomisk uttelling for hans eller hennes institusjon), 
eller å publisere i lavere rangerte (eller overhodet ikke rangerte) tidsskrifter som oppfyller Plan S 
sine kriterier. I mitt eget fagfelt er det kanskje ett tidsskrift som både er 'open access' og rangert i 
det norske tellekantsystemet (dog på nivå 1), og jeg antar at dette er tilfelle også for en rekke andre 
fagfelt. 
 
Jeg savner med andre ord en avklaring av den norske situasjonen og en tydeligere redegjørelse av 
hvordan tellekantsystemet og Plan S er ment å samvirke fra 2020.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Se over: med ytterst få tidsskrifter i 'open access'-kategorien blir det svært vanskelig for forskere 
å overholde Plan S-kriteriene og samtidig publisere i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. For 
mitt eget fag, vil det å overholde Plan S innebære å publisere i mindre anerkjente og sentrale 
tidsskrifter og forlag. Dette kan da umulig være meningen?
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Intensjonen om at offentlig finansiert forskning skal være allment tilgjengelig er god. Men det 
kan virke som om Plan S både overvurderer omstillingshastigheten i akademisk publisering, og 
undervurderer viktigheten av gode og anerkjente forlag og tidsskriftsredaksjoner. Det virker 
uklokt å legge opp til et system der offentlig finansierte forskningsprosjekter ikke kan publisere 
sine funn i forlag som Oxford University Press eller tidsskrifter som Journal of the Society of 
Architectural Historians (for å ta et eksempel fra mitt eget felt). 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Dette framstår som ren ønsketenkning. Å 'ta initiativ til en uavhengig undersøkelse' er vel og bra, 
men denne ordningen skal jo tre i kraft til neste år? 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Se over. Forslagene gjør det ihvertfall adskillig mindre fristende å søke om prosjektmidler fra 
NFR eller EU, ettersom dette vil kraftig begrense hvor man kan formidle sin forskning.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi savner konkretisering av de foreslåtte virkemidlene. Å stimulere til nye plattformer og 
tidsskrifter, for eksempel: hva innebærer det helt konkret?



9 

C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Dette må konkretiseres.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Dette kunne selvsagt bebude en gullalder for nye former for forskningspublisering, men så lenge 
støtten ikke er konkretisert, er det ikke godt å vite hva som vil skje. Uansett vil et nyoppstartet 
tidsskrift måtte holde på i mange år før det kommer på nivå 1 - for ikke å si nivå 2 - i det norske 
tellekantsystemet. Eller hvordan forholder egentlig Plan S seg til tellekantsystemet? Se første 
kommentar over.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forhandle digital publisering (uten karantenetid) med alle tidsskrift på nivå 1 og 2? 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

For nye utlysninger fra og med 1/1/2022, synes mer realistisk, om man skal ha noen 'open access' 
organer inne på nivå 1 eller nivå 2. 



13 

E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Evaluering underveis er fint, men egentlig burde vel hele Plan S forhåndsvurderes grundigere før 
den implementeres.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 
på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 
innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 
svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 
Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 
Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Kjell Erik Lommerud

Nasjonalt fagråd i samfunnsøkonomi

kjell.lommerud@uib.no

Godkjenner

Fagråd

~ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 
kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 
sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 
men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 
Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 
opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 
Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 
artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 
en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 
beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

I dette dokumentet står det at veilederen krever bruk av CC BY 4.0 lisens. I selve 
veilederen brukes uttrykket "by default". Det er derfor uklart for oss i hvilken grad dette 
åpner for bruk av alternative lisenser. CC BY 4.0 er en lisenstype som åpner for fri videre 
bearbeiding av tekst og data, også av kommersielle aktører, og dette kombinerers ofte med 
krav om maskinlesbarhet, så man ser antakeligvis for seg bruk av kunstig intelligens.  
 
Vi mener det kan være klokt å skille Open Access spørsmålet fra andre spørsmål som 
dreier seg om åpen forskning. I mange fag er tekst og vitenskaplige funn tett integrert, så fri 
bearbeiding kan nærme seg plagiat. Opphavsrettslige spørsmål ser ikke ut til å være 
grundig utredet. 
 
Når det gjelder de tre alternative veiene til å tilfredsstille Plan S, så ser vi ikke store 
forskjeller mellom dem. De vil alle bryte ned mulighetene til å ta ut også svært rimelige 
abonnementspriser og tvinge bransjen over på forfatterbetaling. Forfatterbetaling kan gi feil 
insentiver til forlagene (insentiver til økt volum og lavere kvalitet) og kan hindre forskere fra 
å publisere. Åpen lesetilgang er i utgangspunktet et gode, men åpen arkivering med kortere 
embargotider enn i dag vil redusere muligheten til å ta ut svært høye abonnementspriser -- 
og samtidig gi rimelig grad av åpen lesetilgang. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 
tegn inkl mellomrom)

Plan S er en trussel mot internasjonalt rettet norsk forskning. Plan S landene -- og 
spesielt de forskningsrådene i disse landene som har skrevet under planen -- står for en 
liten andel av verdens forskning. Mange tidsskriftsforlag, både kommersielle og 
idealistiske, må derfor ventes å fortsette som før. Plan S vil da bety publikasjonsforbud i 
det store deler av resten av verden ser på som de beste tidskriftene. 
 
Norske forskningsmiljøer vil bli mindre interessante samarbeidspartnere for utenlandske 
miljøer og det vil bli vanskeligere å rekruttere utenlandske forskere til Norge.  
 
Hvis SFF-er, ERC-grants og andre forskningsprosjekter skal tildeles uavhengig av 
publikasjoner i de beste tidsskriftene, vil disse tildelingene bli mer tilfeldige og 
ordningene vil svekkes. 
 
Man skal heller ikke undervurdere at det å komme seg inn litt høyere i eksisterende 
tidsskriftshierarkier, er en viktig motivasjonsfaktor som vil bli svekket ved Plan S. 
 
Gevinsten ved Plan S ser ut til å være liten i vårt fag samfunnsøkonomi. Det foregår mye 
arkivering på hjemmesider av nesten-ferdige artikler -- og det finnes også institusjonelle 
arkiv som i ulik grad brukes. Rundt halvparten av nivå 2 tidsskriftene i vårt fag gis ut av 
assosiasjoner, universiteter og andre idealistiske aktører. Abonnementsprisene til disse 
tidsskriftene er ofte rimelige. Eksempelvis får privatpersoner online tilgang til alle de åtte 
høykvalitetstidskriftene til American Economic Association for under 400 kroner i året. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?
(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Fagrådet i samfunnsøkonomi anbefaler at Plan S åpner for at det grønne OA-alternativet 
blir mindre restriktivt, for eksempel ved å tillate embargotider som er kortere enn i dag, 
men ikke null. Mange forlag har ulike embargotider for ulike fagfelt, gjerne 12 måneder 
for realfag og medisin og 24 måneder for samfunnsfag og humaniora. En halvering av 
dette ville være et betydelig framskritt. Fordyrende krav til maskinlesbarhet vil også 
svekke muligheten til tidlig åpen arkivering. 
 
Mange gode tidsskrift har ikke veldig store kostnader og kostnadene kan reduseres 
ytterligere ved overgang til utelukkende elektronisk publisering. I vårt fag er 
publikasjonsvolumet betydelig lavere enn i en del realfag/medisin, typisk fra 40-100 
artikler per årgang. Et system med forfatterbetaling vil kreve ganske høye satser -- fra 
40 000 kr til 150 000 kr per artikkel for de forlagene der vi har undersøkt kostnadene. Vi 
tror en internasjonal støtteordning som frikjøper noen av de beste tidsskriftene til åpen 
leseadgang derimot ikke trenger å bli svært dyrt.  
 
Vi tror også at hybrid Open Access er en vei å gå, selv om dagens situasjon er uheldig. 
De dyreste kommersielle tidskriftene i vårt fag tilbyr hybrid OA til en pris som betyr at 
hele tidsskriftet typisk kan frikjøpes for 3 millioner kroner. Dette burde man slå til på.  I 
dag frikjøpes typisk bare en svært liten del av en årgang -- da blir hybridbetalingen bare 
en tilleggsinntekt for forlagene. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 
cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 
grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 
en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 
tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 
forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Vi antar at publiseringskostnadene i utgangspunktet vil bli omtrent som i dag ved en 
overgang til forfatterbetaling. De institusjonene som er mest publiseringsaktive, risikerer å 
betale mer ved et system med forfatterbetaling. 
 
Vi tenker det vil bli svært vanskelig å regulere forfatterbetalingen til et gitt lavt nivå. Det er 
stor variasjon i hvor komplekse og lange artikler er i ulike fag. Noen tidsskrifter bruker 
mange bedømmere i en svært grundig prosess, andre har en mer nødtørftig prosess for å 
sjekke at artikkelen holder et minstenivå. En lav regulert forfatterbetaling vil kunne gjøre 
det umulig å drifte selektive tidskrift med grundig bedømming, som kanskje også trykker 
relativt få artikler i året. 
 
Man skal også være klar over at regulerte forfatterbetalinger kan føre til en økning av 
innsendelsesavgifter, som også betales av refuserte forfattere. Dette kan være svært 
uheldig for unge og uetablerte forskeres mulighet til å prøve seg i de beste tidskriftene. 
 
Vi mener en politikk for å få til platinum/diamond open access er langt å foretrekke framfor 
Plan S, men det krever at man er villig til å gå inn med økonomiske midler. Først på noe 
lengre sikt vil man spare inn dette ved reduserte abonnementsutgifter.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 
1500 tegn inkl mellomrom)

Fagrådet i samfunnøkonomi representerer et fag som over de siste årene har klart å 
løfte seg når det gjelder internasjonal publisering og internasjonalt samarbeide. I dag 
er det bare to av de drøyt 40 nivå 2-tidsskriftene våre som er Open Access -- dette 
gjelder to undertidsskrifter av Econometrica og finansieres av abonnementsinntektene 
til modertidsskriftet. Det er helt urealistisk at det skal komme i gang alternative tidsskrift 
av samme kvalitet og synlighet på noen få år som dagens tidsskriftsflora, så Plan S 
kan bli svært skadelig. 
 
Det blir også problematisk hvordan man skal forholde seg til NFR og ERC. Vi venter 
oss alle slags merkelige tilpasninger, at færre artikler rapporteres inn på prosjekter, at 
utlendinger gis rollen som korresponderende forfatter, at man klarer seg uten 
finansiering fra eksterne kilder og at stipendiater og yngre forskere på denne måten i 
mindre grad blir involvert i de ledende forskningsgruppene. NFR vil på denne måten 
svekke muligheten sin til å stå fram som en støttespiller for forskningen i vårt fag.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 
forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi ønsker oss i første omgang et krav om deponering i arkiv med en kortere 
embargotid i dag, men ikke null. Man kan ikke stille strengere krav enn det går an å 
få de fleste forlagene til å gå med på, for da skader vi bare oss selv. 
 
Vi tror ganske mange sentrale tidskrift kan kjøpes fri til Platinum Open Access uten 
veldige store kostnader. For at dette ikke skal bli for dyrt, kan man fokusere på de 
beste tidskriftene (nivå 2) og også tidskrifter med en klar europeisk tilknytning. En 
vanskelighet vil bli at dette vil føre til en skjevhet mellom land i Europa, siden mange 
gode europeiske tidskrift har en base i Storbritannia.  
 
Vi tror heller ikke det er lurt å bruke penger på frikjøp av det store antallet 
abonnementstidsskrifter med relativt lav synlighet. Mange av disse kan komme til å 
bli utkonkurrert av nye OA-tidsskrifter og man må ikke låse strukturen i bransjen helt.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 
quality Open Access journals and platforms) 

cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 
plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 
artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 
åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi mener det er helt unødvendig å støtte opprettelse av helt nye tidskrifter. Det tar 
erfaringsmessig svært lang tid å etablere seg i tidsskriftmarkedet om man ikke har store 
assosiasjoner eller førende universiteter i ryggen. Det er en mye bedre strategi å kjøpe fri 
eksisterende tidskrifter. Slike frikjøp må skje gjennom en internasjonal koalisjon, som 
sikkert bør bli betydelig bredere enn cOAlition S. Mange av de ledende tidsskriftene i dag 
eies av amerikanske assosiasjoner og amerikanske universiteter, og dermed bør disse 
kreftene på banen for å mobilisere til en overgang til Platinum OA.  
 
Hvorvidt det er ønskelig å bruke penger på å opprette nye arkiveringsmuligheter, er vi 
usikre på. Det kommer mye an på kostnadsbildet. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 
tegn inkl mellomrom)

Vi tolker dette punktet som at man spør om hva støtte til publisering ville bety for vårt 
fagområde.  
 
Vårt fag, som mange andre fag i samfunnsfag og humaniora, er dominert av tidskrifter 
som gir ut relativt få artikler. Over halvparten av de 40+ tidsskriftene på nivå 2 er gitt ut 
av assosiasjoner og universitetsforlag. Disse har typisk publikasjonskostander fra 4 til 20 
millioner. Situasjonen ligger altså godt til rette for frikjøp av tidskrifter. Selv de dyre 
kommersielle tidskriftene i faget tilbyr hybrid OA for rundt 3 millioner i året for hele 
tidskriftet. Man kunne tenke seg en ordning som ligner den norske pressestøtten, hvor 
man først kunne bruke de nordiske nivå 2 listene til å fastslå tilstrekkelig kvalitet, så tilby 
støtte etter faste kriterier -- med et forbud mot fortjeneste utover et svært lavt nivå. 
 
Som nevnt er mange av de gode tidsskriftene i vårt fag drevet av det man må kunne 
kalle idealistiske aktører -- selv om de av og til samarbeider med kommersielle forlag. 
(Mange av de idealistiske tidsskriftene ble gitt ut av Blackwell som er en del av Wiley -- 
det er nå en tendens i vårt fag at noen av disse tidsskritene flyttes over på Oxford 
University Press, som regnes som en bedre havn for idealistiske utgivere.) Disse 
idealistiske utgiverne kan godt tenkes å støtte en overgang til OA, men økonomien i 
dette må på plass. 
 
Faglige arkiver tror vi må være internasjonale og organisert etter brede fagdisipliner. Det 
finnes arkiveringsmuligheter i dag av ulikt slag.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 
tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 
eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Begge disse tidsfristene er premature. Senere er bedre enn tidlig. Problemet er at Plan S 
ser for seg en total omvelting av tidsskriftsmarkedet som bare ikke kommer til å skje på 
noen få år. cOAlition S er også altfor liten til å true utgiverne av vitenskapelige tidsskrifter, 
det være seg kommersielle eller idealistiske, til å gjøre som de sier. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Plan S drives igjennom med svak støtte i de fagmiljøene som faktisk er en del av 
internasjonale forskersamfunn. Det hadde vært bedre med en utredning på forhånd enn en 
evaluering i etterhånd.  
 
En evaluering av Plan S må evaluere resultatet av planen i sin fulle bredde, for eksempel 
om forskningssystemene i Europa er påført vesentlig skade. Men må altså ikke begrense 
seg for eksempel til å fastslå om åpen publisering er gjennomført eller ei.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 
beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 
S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 
åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 
del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi synes man i denne omgang bør konsentrere seg om et mål om åpnere tilgang, og ikke 
fokusere på lisenstyper og maskinlesbarhetskrav og annet som gjør at selv tidskrifter og 
arkiv som er åpne ikke godkjennes under Plan S. Det må vurderes hva ulike typer krav 
skaper av kostnader for dem som skal etterleve dem.  
 
Vi har tidligere sagt at vi ikke støtter et strengt krav om CC-BY 4.0 lisens, men vil 
anbefale CC-BY-NC eller helst CC-BY-NC-ND.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 
(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 
Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi har i utgangspunktet liten tro på slike avtaler hvis det ikke knyttes økonomiske 
midler til dem. cOAlition S er en for liten aktør til at forlag vil snu på grunn av Plan S 
kravene.  Unntaket vil være forlag som i utgangspunktet tenker på å skifte 
forretningsmodell og vi tror det er en del slike utgivere. Man kan tjene godt med 
penger også med Open Access, men det avhenger litt av situasjonen. Det finnes 
relativt gode tidskrift som lever av forfatterbetaling, men disse ser ut til å trykke minst 
300 artikler i året. Megatidsskriftene trykker som kjent titusenvis av artikler. I noen fag, 
vårt fag inkludert, vil det være svært problematisk for et tidskrift å få ting til å gå rundt 
for eksempel med en forfatterbetaling på 25 000 kroner. 
 
Et alternativ vil være å differensiere kravet til høyeste artikkelavgift/forfatterbetaling 
etter kjennetegn ved tidsskriftet. Vi tror at det finnes en del tidsskrifter i vårt fag som 
ville kunne skifte til OA for eksempel for 40 000 kroner per artikkel. Tidsskrifter har 
muligheter til å slutte å produsere papirutgaver og for en del av de mest selektive 
tidsskriftene er det bare en fordel om man utvider antall publiserte artikler noe.  
 
 



18 

G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 
inkl mellomrom) 

Målet om åpen leseadgang må veies opp mot andre mål, for eksempel målet om 
internasjonalt ledende kvalitetsmiljøer i norsk forskning. De problematiske sidene ved 
Plan S avfeies på en måte som ikke er tillitsvekkende. Bekymringene våre ser ut til å 
deles av andre samfunnsfaglige miljøer som retter seg mot internasjonal 
tidskriftspublisering.



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Kjersti Thorkildsen

Norad

kjersti.thorkildsen@norad.no

Godkjenner

✘

Direktorat 

Forskningskoordinator i Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Veilederen nevner at cOAlition S har en intensjon om å etablere mekanismer for å identifisere 
tidsskrifter og vitenarkiv gjennom henholdsvis Directory of Open Access Journals (DOAJ) og 
Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). Vi foreslår at også bøker og Directory of Open 
Access Books (DOAB) nevnes i veilederen.   
 
Det er uklart om regjeringen står bak Norges forskningsråds tilslutning til cOAlition S og hvem Plan S 
gjelder for. Norad har blitt informert om at Plan S gjelder for all forskning finansiert av 
Forskningsrådet, og ikke all norsk offentlig finansiert forskning. Dette kunne ha kommet tydeligere 
frem på Forskningsrådets hjemmesider og i veilederen.   
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner betyr at forskere og andre aktører i utviklingsland 
vil i økt grad få tilgang til artikler de ellers ikke ville hatt tilgang til pga betalingsmurer.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

En internasjonal versjon av NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler kunne 
opprettes dersom dette ikke finnes, hvor det kom tydelig frem om tidsskifter er registrert i DOAJ 
eller ikke. Dette vil gjøre det enklere for forskere å identifisere gode tidskifter (nivå 1 og 2) som 
har åpen tilgang. I tillegg bør det skilles mellom hva slags type OA tidsskrift det er; om det er 
diamant OA eller gull OA og om tidsskriftet er profitt-basert eller ikke.  
 
Det kan innføres et insentivsystem, som gjør det attraktivt å publisere i diamant og gode gull 
OA-tidsskrifter og ikke attraktivt å publisere i tvilsomme gull OA-tidsskrifter som har lave 
refusjonsrate og som er profitt-baserte.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Ofte har ikke universiteter og forskningsinstitusjoner i Sør mulighet til å betale publiseringsavgift. I 
vedlegget under punkt 9.1 kommer det frem at åpen tilgang tidsskrifter og plattformer ikke kan 
kreve publiseringsavgifter fra forfattere som kommer fra lav-inntekstsland og at de må gi rabatt til 
forfattere som kommer fra mellom-inntektsland. Dette burde også løftes i hovedteksten i 
veilederen på side 3.  
 
Videre foreslår vi at det etableres insentiver for tidsskrifter/plattformer å publisere 
forksningsresultater fra forskere i Sør, siden de vil få redusert eller ingen betaling fra disse (jf. 
avsnittet over). Dette kan være med på å tilrettelegge for avkolonisering av akademia.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Norad finansierer utviklingsforskning gjennom Forskningsrådets programmer NORGLOBAL, 
GLOBVAC og VISJON2030. Forskningsprosjektene er samarbeid mellom norske forskere og 
internasjonale forskere, som oftest fra utviklingsland. Det er viktig at konsekvensene for 
forskere i Sør blir tatt i betraktning i undersøkelsen av publiseringskostnader.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

cOAlition S bør sørge for at åpen tilgangstidskifter med publiseringsavgift gjør unntak for 
forskere som jobber ved universiteter/forskningsinstitutsjoner i utviklingsland.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskningsrådet bør implementerer Plan S for nye utlysninger fra og med 01.01.2020. 
 
Forskere må få tid til å planlegge for åpen tilgangspublisering før de sender inn søknader og 
eventuelle kostnader må legges inn i budsjettet. Dersom det skal gjelde for nye prosjekter som 
starter fom 01.01.2020, må kravet komme tydelig frem av utlysningstekstene. Forskningsrådets 
utlsyninger for 2019 er allerede publisert og disse sier ingenting om et slikt krav. Det vil derfor 
være for tidlig å kreve åpen publisering for prosjekter som skal sende inn søknader i april 2019. 
 
Dessuten bør Forskningsrådet vurdere alle innspillene før et slikt krav iverksettes. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Evalueringen bør også undersøke om Plan S har ivaretatt kvaliteten til vitenskapelige artikler 
publisert i åpne tilgangstidsskrifter/plattformer. Dessuten bør evalueringen se på hvilke tidsskrifter 
som er brukt og om disse er av tilstrekkelig kvalitet. Dersom et insentiv system blir iverksatt, må 
evalueringen også undersøke om dette har fungert i praksis. Forskeres stemme må komme tydelig 
frem i evalueringen, og de må få mulighet til å uttrykke seg om fordeler og ulemper ved Plan S samt 
anbefalinger. 
 
Videre bør evalueringen undersøke graden av gjennomslag for vitenskapelige artikler innsendt av 
forskere i Sør. Dette for å se om tidsskrifter/plattformer i realiteten publiserer artikler fra forskere 
fra utviklingsland til tross for at de ikke tjener penger på dette. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Under punkt 9.1, er vi fornøyd med at tidskrifter og plattformer ikke kan kreve  
publiseringskostnader fra forfattere som kommer fra lav-inntekstsland og at de må gi rabatt til 
forfattere som kommer fra mellom-inntektsland. I denne sammenheng er imidlertid viktig at 
tidsskriftene/plattformene ikke avviser forskere fra utviklingsland, siden de ikke vil tjene 
penger på å publisere forskningen deres. Det må derfor etableres insentiver for 
tidsskrifter/plattformer å publisere forskningsresultater fra forskere fra utviklingsland.
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



18 

G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Hanne Fosheim

NORCE Norwegian Research Centre

hafo@norceresearch.no

Godkjenner

✘

forskningsorganisasjon i instituttsektoren

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Punktet er tilstrekkelig klargjort i teksten.   
 
Vi slutter oss til FFA her på innspill om identifisering av områder med behov for høykvalitets 
OA-kanaler, og forslag til utvikling av OA-tidsskrifter gjennom konkurranser. Det er problematisk at 
svært få nivå 2-publiseringskanaler i NVI er OA-kanaler. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Vi slutter oss til FFA sitt innspill på implementeringstempoet, og at det må være OA-alternativer 
på høyt nivå innen fagmiljøene når planens krav iverksettes. På den positive siden kan det 
påpekes at åpen tilgang til forskningslitteratur vil være et gode for forskning og innovasjon hos 
instituttsektorens samarbeidspartnere utenfor uh-sektoren som kommuner, næringslivet og 
andre aktører. Disse har i dag liten eller ingen tilgang til forskningslitteratur bak betalingsmurer. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA) må etterleves i praksis i hele 
forskningssamfunnet for at forskere skal være sikre på at OA-publisering ikke vil være 
hemmende for en god karriereutvikling.   
 
Med tanke på at DORA legger vekt på kvalitet på det enkelte forskningsarbeidet i stedet for kun 
å se på publiseringskanal, bør det informeres bredt i forskningsmiljøer om hvilke metoder som 
brukes for å bedømme kvalitet som erstatning for publiseringskanal; bibliometriske mål, 
innflytelse på policyutforming, endring av praksis og så videre.    
 
Vi støtter FFAs innspill om en lett tilgjengelig og brukervennlig oversikt over publiseringskanaler. 
Oversikten bør også gi informasjon om review- prosessen til kanalen, og om denne er i tråd med 
COPE-standarden (Committee on Publication Ethics). Oversikten må røktes på et nivå som gjør 
at man kan være sikker på at informasjonen er oppdatert og har høy kvalitet.   
 
Nettstedet openaccess.no (eller en tilsvarende informasjonsside) bør utvikles videre, gjøres mer 
brukervennlig og kjent i forskningsmiljøene. En slik ressurs vil være spesielt viktig for 
instituttsektoren, som ofte ikke har samme bibliotekfaglige ressurser som uh-sektoren til å 
informere og veilede forskere som skal publisere. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Støtter gjennomgang av publiseringskanalenes faktiske kostnader og transparens (se FFA).
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Vi slutter oss til FFA som påpeker at det for instituttenes del er avgjørende at 
publiseringskostnader dekkes av nasjonale ordninger. Nivået på instituttenes basisbevilgninger 
gir ikke rom for å etablere egne publiseringsfond, slik UH-institusjonene kan. Instituttene har 
ikke økonomi til å abonnere på tidsskrifter i vesentlig grad og har ikke midler som kan 
omgjøres til dekke publiseringsavgifter. Dette gjelder også instituttenes samarbeidspartnere 
utenfor uh-sektoren, som kommuner, næringslivet og andre aktører.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 
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Postboks 1490 Internett: www.nord.no    Telefon: +47 75517868 
8049 Bodø  Org. nr.:     970 940 243 Sentralbord: 755 17200 
   
 

Norges forskningsråd 
Postboks 564 
1327 LYSAKER 
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Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S - innspill fra Nord universitet 

 
Vi viser til nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S. Nord universitet har gjennomført en 
lokal høring der fakultetene har blitt bedt om å komme med innspill. Innspillene er så 
sammenfattet i et felles innspill fra Nord universitet. 
 
Åpen tilgang til vitenskapelig resultater er et meget viktig bidrag til framtidig forskning og 
forskningsformidling. Dette er en utvikling vi støtter og Nord universitet er i utgangspunktet 
positiv til Plan S. Men den offentlige debatten, der en rekke problemstillinger har blitt belyst, 
viser at Plan S er kontroversiell. Den største bekymringen vi har til Plan S er den korte 
implementeringsfasen, skal en lykkes med Plan S er det avgjørende at alle drar i samme 
retning. Det er viktig at det gis god nok tid til at en i felleskap kan komme fram til gode 
løsninger.  
 
Vedlagt ligger Nord universitets innspill. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Reid Hole Torvald Blikra Egeland 
Prorektor Seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 
         
 
Vedlegg: Skjema for innspill 
 

 

universitet 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Prorektor Reid Hole

Nord universitet

Reid.Hole@nord.no

Godkjenner

✘

Universitet

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Vi kan ikke se hvordan en grønn-OA (deponering uten embargo og med åpen lisens) tilnærming skal 
fungere ved dagens situasjon og etterspør beskrivelser for hvordan dette skal løses. I praksis betyr 
det at tidsskriftene må gi fra seg rettighetene til post-printer og tillate at disse gjøres åpent 
tilgjengelig ved publiseringsdato. Vi ser på det som lite sannsynlig at de store forlagene vil gi fra seg 
disse rettighetene da dette vil gå utover antall abonnement de selger. Hvorfor abonnere på et 
tidsskrift når du kan lese post-printen gratis ved publiseringsdato? Vi etterlyser beskrivelse av en 
grønn-OA modell som kan fungere i praksis - både for forlag og i deponeringsøyemed. 
Videre etterspør praktiske løsninger for hvordan enkeltforskere og institusjoner skal kunne holde 
oversikt over hvilke tidsskrifter som er i tråd med Plan S uavhengig av tilnærming og mener disse 
må inn i et felles register (feks. DOAJ). 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Nord universitet er positiv til en utvikling mot full tilgjengelighet.  
NFR og de fleste norske universiteter har signert DORA. Dette kan sies å være i direkte 
motsetning til dagens norske system hvor journaler er rangert på nivå 1 og 2 hvor en artikkel på 
nivå 2 har betydelig større gjennomslagskraft både i evalueringer av forskere men også på 
institusjonsnivå med årlig telling av publikasjonspoeng. Når vi nå går over til ren open 
access-publisering vil dette i betydelig grad påvirke forskernes mulighet til å publisere i 
tidsskrifter på nivå 2, og dette kan da slå svært skjevt ut for ulike fagfelt og enkelte forskere. Vi 
mener det bør komme en plan fra det offentlige (departement/direktorat i samarbeid med NFR 
og NSD) om hvordan dette problemet skal adresseres, og at denne planen bør være 
implementert innen Plan S blir implementert. Det er derfor viktig med god styring av denne 
prosessen fra høyere hold om vi skal unngå at kollisjonen mellom Plan S og den nåværende 
modellen får uheldige konsekvenser. Videre ser vi store utfordringer med hensyn på 
internasjonalt samarbeid. Hvordan skal vi håndtere interessekonflikter rundt publisering i 
samarbeid med land og institusjoner som ikke har implementert Plan S? Landskapet over 
tidsskrifter vil, spesielt i en overgangsfase, bli mindre oversiktlig. Dette medfører et økt behov 
for administrativ kapasitet i forskerstøttetjenestene til institusjonene.    
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

En bred overgangsordning med mange muligheter vil gi en bedre implementering av Open 
Access og er å foretrekke framfor en situasjon hvor bare "en vei er tilgjengelig". Da gir man 
forskere, institusjoner og myndigheter et rom til å finne holdbare løsninger på kort sikt og 
mulighet til å samle erfaringer slik at man kan finne gode løsninger på lengre sikt.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Plan S legger opp til en finansieringsmodell med APC. Denne modellen er ikke ny, men det er nå 
debatt om hvorvidt tidsskrifter og forlag får et så kraftig økonomisk incitement for å akseptere 
flere vitenskapelige artikler at kvaliteten på den publiserte forskningen ikke lenger står i fokus. 
Dette er en viktig debatt, dessverre ikke uten grunnlag, og vi forventer at det kommer gode 
løsninger fra Plan S-koalisjonen for å motvirke mulige negative effekter av implementeringen av 
Plan S. En mulighet er å kreve at alle OA-tidsskrifter som er kompatible med Plan S også må ha en 
open review prosess. Dette vil i stor grad hjelpe til å kvalitetssikre review-prosessen og vi kan se få 
gode argumenter mot en slik ordning.



7 

2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Vi oppfordrer våre forskere til å i størst mulig grad publisere open access og merker oss at 
dagens ordning med OA-fond ved Nord universitet i stor grad mottas positivt. APC kan være 
en betydelig kostnad for små forskningsmiljøer, OA-fondet bidrar til å fjerne et økonomisk 
ansvar bort fra enkeltforskere/små forskningsmiljøer og dette stimulerer effektivt til 
OA-publisering. Samtidig vil det bli svært kostbart for institusjonene hvis de påtar seg det 
økonomiske ansvar for merutgiftene ved OA-publisering. EMBO journal, som er et 
høy-kvalitets tidsskrift innen celle- og molekylær biologi anslår at OA kostnaden for en artikkel 
kan bli så høy som 5200 euro (EMBO J, 2019, 37:e101215; Open Access - or Open Science) for 
å opprettholde den høye kvaliteten. Gode prosesser for fagfelle-evaluering koster. Det er 
viktig at institusjonene/forskningsfinansiørene er villig til å betale kostnaden med å publisere i 
høy-kvalitets tidsskrifter, det må ikke være enkeltforskerens ansvar å dekke utgiftene for 
publisering.  



8 

3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi er enig at det er viktig å ha et mangfold av publiseringsmodeller. En behovsanaylse bør også 
inneholde vurderinger knyttet til hvilke aktører som skal etablere og drifte de nye 
publiseringskanalene det er behov for. Skal en videreføre trenden med at det i hovedsak er 
private aktører som etablerer og drifte tidsskrifter eller skal en gå tilbake til den gamle modellen 
der det var universiteter som etablerte og driftet tidsskriftene. En bør utarbeide kvalitativt gode 
effektivitetsberegniner som belyser dette. 



10 

2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



12 

D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Plan S bør tidligst tre i kraft for nye utlysninger fra og med 1/1 2020. 
Vi mener at tankegangen rundt Open Access er prisverdig og støtter at vi går mot full Open Access. 
Plan S kan dessverre sies å bære preg av hastverk, spesielt i iveren etter hurtig implementering. 
Det er betydelige problemstillinger som ikke er godt nok belyst og krever en god offentlig debatt 
og offentlige vedtak før Plan S kan realiseres fullt ut slik vi oppfatter den er ment. For mange av 
disse problemene er den offentlige debatten allerede i gang, men vi savner gode svar fra det 
offentlige byråkratiet som har satt i gang implementeringen av Plan S. En bør derfor vurdere en 
grundig konsekvensutredning av Plan S, ev at implementeringen av Plan S i første omgang skal 
omfatte nye utlysninger fra 2020.  
En betydelig andel av tidsskriftene, som aktive forskere ønsker å publisere arbeidene i, er 
abonnementbasert. Noen er høy-kvalitets tidsskrifter, som med rette blir vurdert og evaluert i en 
egen "elite divisjon". Andre tidsskrifter er mer spesialiserte og dekker nisje-områder. Dessverre 
kan ikke de eksisterende OA tidsskriftene per i dag matche denne diversiteten av tidsskrifter. Det 
er svært få høy-kvalitets tidsskrifter og kvaliteten på fagfelle evaluering er svært varierende og 
dessverre ofte direkte dårlig. Dette er prosesser som tar tid å snu, og vi må gi tidsskriftene og 
forlagene tid til dette. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er svært få norske institusjoner som i dag tildeler lisens ved deponering i institusjonelle åpne 
arkiv. Det vil si at de aller fleste åpne arkiver i Norge må oppdateres iht krav fra Plan S. For å sikre 
at arkivene harmoniserer med hverandre så bør Unit kooridnere denne oppdateringen.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

A2: Det er per dags dato ikke sammenheng mellom tidslinjer i Plan S, nasjonale retningslinjer og 
ev. lokale retningslinjer ved institusjon. Dette medfører at forskere må forholde seg til forskjellige 
regler alt etter hvor de får midler fra. Det er viktig at reglene harmoniseres. For eksempel vil 
forskere som er finansiert av NFR og EU, der kravene til OA er strengere, være skadelidende da 
de vil ha et begrenset tilbud av publiseringskanaler og da spesielt på nivå 2.



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Øystein Thøgersen

Norges Handelshøyskole

Oystein.Thogersen@nhh.no

Godkjenner

✘

Vitenskapelig høyskole

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Veilederen viser til planer om å arbeide med DOAJ og OpenDOAR for å skape mekanismer for å 
identifisere om journaler, plattform og arkiver tilfredsstiller cOAlitionS kravene. Hvorvidt PlanS vil 
lykkes med å oppnå Open Access, samtidig som kvalitetssikring og rettighetsaspekter ivaretas, 
avhenger av utformingen av mekanismer og overgangsordninger. Dette er ikke tilstrekkelig 
klargjort, og PlanS bør ikke iverksettes før dette er grundig utredet.  
 
Veilederen er bl.a. uklar mht. lisenser for gjenbruk og konsekvenser av lisensene for publisering; 
unntak og bruk av alternative lisenser må klargjøres og utredes før PlanS iverksettes. Mekanismene 
må sikre at flest mulig relevante tidsskrifter blir PlanS-kompatible. Disse punktene, samt en uklar 
tidshorisont, skaper stor usikkerhet om fremtidige gyldige publiseringskanaler og betingelser.  
 
Veilederen bærer preg av å være en «road map» for innføring av PlanS og ikke en konkret veileder 
for praktisk gjennomføring. Slik skaper veilederen usikkerhet om fremtidig kvalitetssikring av 
forskning, rettighetsaspekter og publiseringskostnader. NHH anbefaler at en klar og tydelig veileder 
utarbeides, basert på en grundig vurdering av disse punktene. Dette må gjøres før PlanS iverksettes, 
med tilstrekkelig tid for institusjoner og forskere til å tilpasse seg nye retningslinjer. 
Forskningsrådets fortolkning og praksis må også være i samsvar med tilsvarende regler i EU. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Veilederens beskrivelse av virkemidler for å oppnå Open Access skaper stor bekymring mht. 
implikasjoner for Norges posisjon innen internasjonal forskning og samarbeid, samt 
kvalitetssikring av forskning i en overgangsperiode.  
 
Gjennomføring av PlanS iht. veilederen: 
 
- kan føre til innskrenking av samarbeid med ledende internasjonale forskere og internasjonalt 
samarbeid ved at norske forskere blir underlagt restriksjoner som ikke deles av det store 
internasjonale flertallet av forskere. Internasjonal forskning og publiseringsaktivitet betinger 
felles kompatible regler for publisering.   
 
- kan vanskeliggjøre norsk publisering i internasjonalt anerkjente/høyt rangerte internasjonale 
publiseringskanaler, noe som minsker norsk synlighet i ledende internasjonale forskningsmiljøer 
og svekker muligheten for rekruttering og en internasjonal forskningskarriere. 
 
- gjør det utfordrende å arbeide strategisk med høy forskningskvalitet på institusjonsnivå, både 
grunnet usikkerhet mht. fremtidige kvalitetssystemer og publiseringskanaler, og grunnet 
usikkerhet mht. KDs insentivsystemer for publisering / måling av forskningskvalitet.  
  
- innebærer en betydelig omstilling for økonomifaget. Det er stor bekymring for om PlanS med 
gjeldende tidsplan og svake/uklare overgangsordninger vil ødelegge for dagens grundige 
kvalitetssikringssystem bygd opp over flere tiår. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

NHH mener at veilederen bruker noe ensidige virkemidler for å nå målet om åpen tilgang til 
forskning, og er samtidig svært uklar på overgangsproblemer. Dette vil potensielt ha svært 
uheldige konsekvenser (se punkt A2). Det anbefales at et bredere og mer helhetlig sett av 
virkemidler må vurderes: 
 
NHH anbefaler at OA-alternativet blir mindre restriktivt, f.eks. med en tillatt embargotid på 3-6 
måneder, og lemping av de mest restriktive kravene i lisensene.  
 
Åpen tilgang til forskning kan alternativt løses ved å samarbeide med andre land om å forhandle 
frem gode betingelser for fri lesetilgang til offentlig betalt forskning.  
 
NHH mener at virkemidler for å stimulere fremveksten av nye aktører i markedet (nye journaler 
og plattformer) vil være svært viktig for å oppnå åpen tilgang til forskning og minske 
markedsmakt.  
 
NHH mener at veilederen legger for liten vekt på virkemidler knyttet til åpne arkiver. Det bør 
også revurderes om en bør åpne for hybrid-modeller på en mer permanent basis. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Punktet om publiseringskostnader gir uklare implikasjoner om faktiske konsekvenser for 
institusjonene, både mht. kostnader ved publisering og implikasjoner for eventuelle 
abonnementskostnader. Målet om å begrense APC er viktig, men uklart formulert. Det synes også 
vanskelig å sette et maksimumsnivå på APC som skal gjelde for alle tidsskriftformater og 
fagtradisjoner. Det er også uklarheter mht. finansieringsordninger for publikasjonskostnader. Det 
synes prematurt å iverksette PlanS uten at kostnader og betalingsrater er avklart.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Gitt den informasjon som foreligger, er det svært vanskelig for NHH å vurdere økonomiske 
konsekvenser av implementeringen av PlanS. Dette gjelder både artikkelkostnader ved 
vurdering/publisering (APC) og eventuelle fremtidige abonnementsutgifter. Slik vi ser det, er 
ikke disse forholdene avklart. Dessuten fordrer APC-modellen en avklaring av hvem som skal 
finansiere  APC-kostnader, og hvordan slike ordninger og fond skal operere. Det er også en 
fare for at APC-modellen vil virke diskrimerende overfor forskere med liten tilgang til 
publikasjonsstøtte, og dermed redusere deres mulighet for å publisere. 
 
NHH vil påpeke faren for at incentivene ved APC-modellen vil kunne fremme kvantitet fremfor 
kvalitet hos forlagene. Det er også en fare for at det vil ta tid før nye kvalitetssystemer vokser 
frem. Disse aspektene innebærer også at det potensielt kan bli betydelige kostnader for 
forskeren å finne frem til høykvalitetsforskning.   
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Norge er sterkt avhengig av internasjonalt samarbeid for både å gjennomføre og få 
synliggjort vår forskning. Som et lite land, vil det kunne ha svært alvorlige konsekvenser for 
Norges forskning, dersom implementeringen av PlanS vil medføre mindre synliggjøring og 
mindre internasjonalt samarbeid. Endringer må gjøres i takt med det internasjonale 
forskningsmiljøet, først og fremst EU og USA. PlanS initieres av cOAlition S, som anses å være 
for liten i internasjonal sammenheng. Norge må arbeide for en bredest mulig koalisjon. 
 
Så lenge majoriteten av internasjonal forskning ikke følger PlanS, bør det vurderes om 
alternative varianter for OA kan medføre færre problemer for Norge i en internasjonal 
sammenheng. Det bør også vurderes om cOAlitionS kan stille midler til rådighet for å kjøpe 
ut veletablerte kvalitetskanaler for å oppnå ønsket nivå av Open Access. 
 
Et mulig virkemiddel fra forskningsinstitusjonene er å bruke «markedsmakten» som 
tilbydere av nærmest gratis fagfellevurderinger til å presse frem åpen tilgang og redusere 
publiseringskostnadene. 



9 

C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

En gjennomgang av de mest brukte internasjonalt anerkjente publiseringskanaler innenfor våre 
fagfelt, indikerer at implementeringen av PlanS på kort sikt kan skape store problemer grunnet 
fravær av relevante internasjonalt anerkjente og synlige OA-publiseringskanaler. Carling et al. 
2018 «Veiskille for åpen tilgang til forskningsresultater» tilsier at det samme er tilfelle i svært 
mange fagfelt.  
 
Arbeidet med å identifisere områder med behov for OA-tidsskrift, -plattformer eller 
-infrastrukturer, bør gjøres snarest for å redusere dette problemet. Videre bør en, forut for 
iverksetting av PlanS, ha kommet langt i konkretisering og implementering av virkemidler. 
Virkemidlene må bidra til å sikre etablering av tidsskrift, plattformer og infrastrukturer som har 
bred internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet. Det er vesentlig at disse utfordringene 
håndteres internasjonalt, med bred europeisk samordning.  
 
Virkemidler bør omfatte både incentiver til endring av eksisterende publiseringskanaler, og 
incentiver som stimulerer fremveksten av nye kvalitetssikrede publiseringskanaler. I tillegg kan en 
tenke seg en modell der en gjennom bredt internasjonalt samarbeid går sammen for å kjøpe ut 
gode tidsskrift og gjør disse om til OA-tidsskrifter. Eier- og styringsstruktur for slike frikjøpte 
tidsskrifter må i så fall også avklares. Veilederen klargjør i liten grad hva som vil skje på denne 
fronten. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Innenfor økonomifaget innebærer veilederen en stor usikkerhet mht. mulige 
publiseringskanaler. Det er per i dag nær fullstendig fravær av relevante internasjonalt 
anerkjente OA-publiseringskanaler. Publisering i de få OA-tidsskrifter som eksisterer, 
tilfredsstiller i liten grad de høye krav NHH setter til kvalitetssikring og synlighet av forskningen, 
som er i samsvar med internasjonale normer. Selv om PlanS har en intensjon om å støtte 
etablering av tidsskrifter, plattformer og infrastrukturer – så er dette i liten grad konkretisert, og 
inngir ikke tillit til at det innen rimelig tid faktisk vil eksistere relevante kvalitetssikrede kanaler 
for publisering.  
 
Dette innebærer konsekvenser for internasjonalt samarbeid, svekket internasjonal synlighet av 
norsk forskning av høy kvalitet, svekkede muligheter for internasjonale forskingskarrierer, 
utfordringer med rekruttering, utfordringer med strategisk arbeid for forskning på topp nivå, og 
en usikkerhet og uro om det nye publiseringslandskapet vil bidra med en tilstrekkelig 
kvalitetssikring og synliggjøring av høykvalitetsforskning. Implementeringen av PlanS medfører 
også en usikkerhet mht. økonomiske konsekvenser for institusjonen.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Valg av virkemidler og utforming av overgangsordninger må baseres på en helhetlig utredning 
av virkemidlene. Spesielt må en vurdere konsekvenser for: forskningskvalitet, internasjonalt 
samarbeid, karrieremuligheter, rekruttering, økonomi, særtrekk innen ulike fag, og ikke minst 
samspillet med resten av verden som ikke innfører slike tiltak. Tiltak som implementeres i Norge 
må også være i samsvar med andre PlanS-finansiører. En ikke-uttømmmende liste av alternative 
virkemidler er: 
 
- mindre restriktivt OA-alternativ, f.eks. med tillatt embargotid, og romsligere lisenskrav 
- internasjonalt samarbeid om å forhandle frem gode betingelser for fri lesetilgang til offentlig 
betalt forskning 
- virkemidler for å stimulere fremveksten av nye aktører i markedet (nye journaler og 
plattformer) for å sikre nye aktører og mindre markedsmakt 
- økt vekt på bruk av åpne arkiver, f.eks. utvikling og finansiering av et felles høykvalitets- og 
PlanS-kompatibelt deponeringsarkiv 
- revurdering av bruken av hybrid-modeller og åpne for disse på en mer permanent basis 
- internasjonal samordning og samarbeid om oppkjøp av utvalgte tidsskrifter for OA 
 
For alle virkemidler, også de som allerede er foreslått i PlanS, foreligger en stor utfordring å 
utrede og utforme overgangsordninger. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det gjenstår svært mye arbeid både i Norge, og internasjonalt for å sikre en gjennomføring av 
PlanS som i tillegg til Open Access, også ivaretar insentiver for kvalitet i forskning og internasjonalt 
samarbeid. Det foreligger ikke tilstrekkelige utredninger som overbeviser om at de foreliggende 
virkemidler vil ivareta denne helheten. PlanS bør ikke iverksettes før dette er grundigere vurdert 
og det foreligger en konkret plan for overgangsfasen. Av disse to alternativene, er alternativet der 
PlanS gjelder for nye utlysninger fra og med 1/1 2020 det beste, selv om også dette synes å 
representere et scenario der full-skala implementering skjer i det tidligste laget. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

En evaluering av effekten av PlanS er nødvendig, men en evaluering først i 2023 er for sent. 
Implementering av PlanS må baseres på en fullstendig konsekvensutredning før implementering, 
samt en kontinuerlig overvåking de første årene. Evalueringen bør omfatte nasjonale og 
internasjonale forhold, samt utfallet for ulike fagområder. 
 
Evalueringene bør ikke begrense seg til evaluering av overgangsavtaler, arkivpublisering og graden 
av full og umiddelbar åpen tilgang. Evalueringene bør også omfatte flere forhold, bl.a.: - virkning på 
internasjonalt forskningssamarbeid under scenarier med ulike regler for publisering; - virkning på 
norsk søknadsaktivitet i Forskningsrådet og EU; - hvorvidt norske søkere når opp i konkurranse med 
andre som kan vise til publisering i prestisjefylte tidsskrifter; - i hvilken grad PlanS påvirker 
ambisjoner og motivasjoner for forskere og forskningskarriere; - implikasjoner for rekruttering; - 
økonomiske effekter av PlanS; - virkning på kvaliteten på norsk forskning, etc. Oppsummert bør 
evalueringene se på virkningen av PlanS i et helhetsperspektiv. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

PlanS setter spesifikke krav til lisenser for publikasjonene, med Creative Commons Attribution 
(CC BY) 4.0 license som default, men også aksept av CC BY-SA 4.0 license samt «publishing in the 
public domain» (CC0). Veileder går i liten grad i detalj på hva disse lisensene innebærer. Det er en 
fare for at kravene er for restriktive i en overgangsfase.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Veilederens mange og detaljerte krav gjør det krevende for godt etablerte velrenommerte 
tidsskrift og plattformer å bli PlanS-kompatible. Svært mange eksisterende OA-tidsskrifter 
tilfredsstiller ikke disse kravene i dag (se Frantsvåg & Strømme 2019 «Few open access 
journals are Plan S compliant»). For å sikre en god overgang, og bevare det beste ved 
eksisterende publiseringskanaler, anbefales det at Forskningsrådet arbeider for en så romslig 
tolkning som mulig av regler og krav, samt romsligere tidsrammer for å oppfylle kravene., og 
at kravene knyttes mot kvalitetskrav på det vitenskapelige innholdet. Veilederen bør også 
klargjøre hvordan akkrediteringen av hvilke kanaler som tilfredsstiller PlanS tenkes 
gjennomført. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Muligheten for deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver anses som et viktig 
aspekt av PlanS. I en startfase vil svært detaljerte og kostnadskrevende krav kunne redusere 
sannsynligheten for at det vokser frem et godt og tilstrekkelig utvalg av slike arkiv, og således 
påvirke bærekraften av dette alternativet på sikt. Dersom noen av kravene lempes, vil det øke 
muligheten for å etablere arkivløsninger som er kompatible med Plan S.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De spesifikke kravene for tidsskrift/forlag og den korte tidsfristen svekker mulighetene for at 
tidsskriftene slutter seg til og endrer sin forretningsmodell, og skaper utfordringer for 
forskere og institusjoner. Overgangsordninger blir viktige i flere år fremover for fortsatt å 
kunne publisere i fremragende publikasjonskanaler, og å gi rom for omstilling av 
publiseringspraksisen. Det henstilles til en nærmere gjennomgang av overgangsordningene.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

NHH støtter opp om visjonen om fremtidig OA til forskningsresultater. PlanS sin visjon inneholder 
her flere gode karakteristika ved et fremtidig system.  
 
Kommentarene i dette innspillet refererer seg til veilederen, og således skissert implementering 
og veien frem til denne visjonen. Problemer er knyttet til blant annet valg og utforming av 
mekanismer, samt mangel på overgangsordninger. Det synes også være svært usikkert om en vil 
oppnå visjonen om OA dersom tiltakene kun implementeres i en liten del av «markedet».  
 
Slik er det store problemet ikke PlanS sin visjon, men implementeringen skissert i veilederen. Det 
er en fare for at iverksettingen av veilederens tiltak vil føre til at den norske forskningsverden 
havner i et «second-best» scenario, eller enda verre, et «worst-case» scenario. Gode 
konsekvensutredninger av alternative tiltak kan bidra til en bedre vei fremover. 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Rektor Mari Sundli Tveit

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

mari.tveit@nmbu.no

Godkjenner

✘

Universitet

□ 

□ 



3 

A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Plan S-veilederen har vært saksbehandlet bredt på NMBU inkl. i universitetsstyret. NMBU har som 
andre universiteter vært utsatt for store årlige prisstigninger på abonnementer for vitenskapelige 
tidsskrifter. Valutaendringer har i tillegg nå gjort dem svært kostbare. NMBU ser Plan S som en 
forhandlingsposisjon over for de internasjonale forlagene og NMBU er enige i hensikten; at bidra til 
åpen publisering med reduserte kostnadene slik verden kan få mer tilgang og tillit til forskningen.  
 
Plan S vurderes samtidig som et initiativ med høy risiko. Tempoet i planen er høy og det er mange 
spørsmål som må avklares. Det oppfattes allikevel positivt at det er stadig bevegelse i 
forhandlingene med forlagene, blant annet med Elsevier og Wiley. 
 
Det er store ulikheter mellom fag når det gjelder muligheter, verktøy, system, tradisjoner og kultur 
til åpen publisering. NMBU savner en vurdering av risikoen mellom fagene: Vil Plan S innebære en 
større risiko for forskere innen MATNAT/MED-fagene enn for forskere innen HUMSAM?   
 
NMBU mener at Plan S-veilederen inneholder for mange antakelser. Veilederen beskriver f.eks. ikke 
i tilstrekkelig grad, hvordan publisering gjennom Grønn open access skal virke. Det er stor 
usikkerhet og uvitenhet blant forskere knyttet til de ulike typer lisenser og versjoner av en artikkel, 
embargo og hvilke retningslinjer de ulike forlagene har. Hensikten med, og systemet/verktøyet for 
Grønn OA må forbedres vesentlig dersom dette skal være et reelt alternativ.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

For NMBU er det avgjørende at det internasjonale peer-review baserte kvalitetssikrings-system 
bevares, men det er uklart hvordan dette skal gjøres. Plan S veilederen viser ikke hvordan man 
får etablert mange nok - og gode nok - OA-tidsskrifter innen 2 år - især for mindre fag. Det er 
svært viktig, at man lykkes med forhandlingene med forlagene slik at man reduserer behovet for 
å etablere nye kanaler. Dersom dette ikke lykkes vil overgangen bli meget krevende. Hvordan 
skal norske forskerne i så fall i fremtiden forholde seg til internasjonale samarbeidspartnerne 
som ikke vil publisere i OA-tidsskrifter? Hvordan unngå at dette blir en hemsko for bilateralt 
forskersamarbeid og mobilitet?  
 
De nasjonale eller institusjonsvise budsjettmodeller vil ikke kunne fortsette slik de fungerer i 
dag. Over 80 % av nivå 1 og 2 tidsskriftene er i dag ikke Gull OA. Publiseringsindikator-systemet i 
KDs budsjettmodell (RBO) må tilpasses endringene. I øvrig vil universiteter, som i vesentlig grad 
er underlagt Plan S, sannsynligvis falle på de internasjonale universitetsrangeringer i det minste i 
en periode, dersom de forlagene ikke endrer praksis. Disse rangeringer baserer seg nesten alle 
på data om publisering og sitering i de anerkjente abonnementstidsskrifter. 
 
Flere av våre vitenskapelige ansatte har spurt om de som norske forskere etter 2020 kan fagfelle 
vurdere og/eller sitte i Editorial board for tidsskrift som i dag er abonnementstids-skrift? Dette 
må beskrives tydelig i Plan S-veilederen.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Diskusjonen om Plan S-veilederen har illustrert, at det er varierende kunnskap om det 
overordnede systemet for publisering, arkivering, lisens- og innkjøpsavtaler blant mange ansatte 
på norske UH-institusjoner. Saken om Plan S kom overraskende på de fleste forskere. 
Diskusjoner og beslutninger foregår tilsynelatende for det meste i kompetansemiljøer på 
universitetsbibliotekene, i CRISTIN, NIFU, NFR og UNIT. Det er behov for at det i Plan 
S-veilederen klargjøres hvordan publiseringssystemet ser ut i dag, og hvordan det vil se ut etter 
Plan S implementeringen. Dette bør formidles bredt i sektoren.  
 
Det blir viktig at alle parter i saken lytter og gir svar til hverandre i en kommende nasjonal 
drøftelse. Skepsisen til Plan S-veilederen må tas på alvor – og det må utarbeides konkrete 
verktøy og løsninger som forskerne kan benytte seg av. NMBU mener også at det er svært viktig 
at flere land og forskningsfinansiører knytter seg til cOAlition S for at strategien skal lykkes 
overfor de store internasjonale forlagene. Oppkjøp og omlegging av tidsskrifter er blitt nevnt 
som en mulighet i OA-debatten, men generelt vurderes det som best å komme i et samarbeide 
med de seriøse forlagene og dra nytte av deres erfaring og rutiner, som tross alt fungerer bra.  
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

NMBU mener at mål og intensjon med Plan S er klar, men synes veilederens tekst om 
publiseringskostnader og artikkelavgifter er ufullstendig. Det er ikke tilstrekkelig klargjort hvordan 
dette skal fungere i praksis. Teksten gjør mye bruk av begreper som ikke er konkrete (fair and 
reasonable, ensure financial support …). Det savnes en vurdering av hva som er den beste 
metoden for å sikre tilgang til kvalitetssikrede forskningsresultater for «hele verden»; betale for å 
lese elle betale for å publisere?  Det nåværende system med abonnements-betaling har den 
fordelen at det er innbygget økonomiske incentiver for høyere faglig kvalitet i tidsskriftene for å få 
stadig flere lesere/abonnementer. Det er fremført at forfatterbetaling derimot, kan gi forlagene 
økonomiske incentiver for mer publisering - uansett kvalitet.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Veilederen skriver at utfordringene rundt publiseringskostnader vil bli løst og NMBUs forskere 
går da ut fra det. På den andre siden har Bibliotekutvalget i Universitets- og Høgskolerådet 
uttrykt bekymring for akkurat dette spørsmålet. Det er viktig at Plan S-veiledningen gir 
føringer for hvordan det offentlige og forskerne selv beholder kontrollen med 
kostnadsutviklingen. Veilederen gir ikke noe svar på hva kostnadene ved overgang til Gull 
open access vil bli - og det er ikke innlysende at Plan S totalt sett vil komme til å koste det 
offentlige mindre, sammenlignet med dagens ordning.  
 
Overgangen fra abonnement til forfatterbetaling vil sannsynligvis skape store utfordringer for 
forskere ved institusjoner og i land med dårlig økonomi. Hvordan skal forskere som p.t. ikke 
finansieres fra cOAlition S få midler til publiseringsbetalingen? Det klargjøres ikke godt nok i 
Plan S-veilederen hvordan disse utfordringer skal møtes. Det er satt spørsmål ved om det er 
realistisk med et felles «tak» for forfatterbetaling på kun ca. NOK 15.000,- for en artikkel. Hvis 
prestisjetidsskriftene går med på forfatterbetaling, må cOAlition S finne ordninger slik at 
norske forskere (igjen) kan publisere i f.eks. Nature. Veilederen må avklare hvilket nasjonalt 
finansieringssystem som dekker fremtidige forfatteravgifter. Blir det friske ekstramidler med 
en NFR-prosjektbevilling? Vil institusjonene motta ekstra rundsumsmidler fra KD? Eller må 
institusjonen selv dekke eventuelle økte kostnader?  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Flere vitenskapelige ansatte på NMBU har uttrykt et ønske om en lengre Plan S 
overgangsordning og mer tid til dialogen med forlagene. Det er i den forbindelse viktig å få 
aktivisert «Learned Societies» i hele verden for å få disse innflytelsesrike fag-disiplinære 
«clubs» som støtte i diskusjonene med forlagene og som støttespillere for å fremme Open 
Access.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

NMBU mener at den beste løsningen vil være at man gjennom forhandlinger med de store 
forlagene får til en endring av deres forretningsmodell slik at anerkjente tidsskrifter blir Open 
Access-tidsskrifter. Forslaget til transformative agreements for hybridjournaler møter dette, men 
Plan S-veilederen gir ikke svar på hvem som fremforhandler disse avtalene, hvor lenge 
overgangsvinduet skal vare eller hvor mye dette vil komme til å koste. 
 
NMBU er usikker på hva som konkret ligger i veiledningens foreslåtte behovsanalyse. NMBU 
etterlyser en avklaring av hva som skal skje med den norske UoH-sektorens tidsskifts-bedømming 
inkl. Universitets- og Høgskolerådets publiseringsutvalg i framtiden.  Det er behov for avklaringer 
som ikke fremgår av veilederen; f.eks: Hvis man ikke får forlagene med på omleggingen – hva så? 
Det er som nevnt ikke ønskelig at det etableres OA-tidsskrifter av usikker kvalitet for å dekke 
fagdisipliners behov der og da. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

NMBU er nysgjerrig på hva som skjer i forbindelse med publisering av forskning som blir 
finansiert av andre finansieringskilder enn EU og NFR. NMBU har gjennom tiden gjennomført 
mange prosjekter som har vært finansiert fra bl.a. Fiskeri- og havbruksnæringens 
Forskningsfond, Nordforsk, Olav Thon Stiftelsen m.fl. Hvis det er ambisjoner om, at Plan S i 
fremtiden skal omfatte all norsk vitenskapelig publisering - uavhengig av finansieringskilde - 
burde det være gjort klart.  
 
NMBU er bekymret for at en innførelse av Plan S uten at de anerkjente tidsskriftene er blitt åpne 
vil sette merittering- og karrieremulighetene på spill for unge norske forskere. De kan komme 
akterut i konkurranse med forskere fra andre land som ikke er underlagt Plan S. Det må 
utarbeides nye vurderingskriterier for ansettelser og evalueringer av forskningssøknader innen 
2020. For NMBUs vedkommende må et slikt arbeide ses i tett sammenheng med de justeringer 
som må skje etter NMBU signerte The San Fransisco Declaration on Research Assessment 
(DORA) i 2018.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forståelig og tydelig informasjon om saken må ut i hele forsknings-Norge fortløpende de neste 
to år. Det anbefales å gjennomføre en stor målrettet informasjonskampanje med evt. egne 
sekretariater i UNIT, NFR og UHR for å sikre dette. Ledere ved institusjonene og ansatte på 
universitetsbiblioteker bør få spesiell kursing og det må utarbeides egne nasjonale kursopplegg 
for forskere og studenter i Plan S/Veilederen. Det nasjonale publiseringssystemet må forenkles, 
og det må legges ned en vesentlig innsats for «overvåking» av røvertidsskrifter til gavn for 
forskerne.
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

NMBUs forskere mener at den nødvendige omleggingen som følge av Plan S blir krevende for det 
norske forskningssystemet, og at det vil ta tid for alle nivåer å orientere seg om systemet som 
etableres ved implementering. NMBU ønsker derfor at det gjennomføres en konsekvensutredning 
for innføringen av Plan S. Man kan da ikke nøye seg med de 2 nevnte alternativer som NFR 
foreslår. Det blir veldig viktig å bruke tiden til å få større internasjonal støtte til planen dvs. flere 
lande aktivt med på initiativet.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

NMBU støtter både en nasjonal og internasjonal evaluering av Plan S´s effekter i 2023. Det blir 
viktig å vurdere kvaliteten på publiseringen i OA-tidsskrifter og utviklingen av OA-tidsskrifter 
generelt kontra publiseringen i abonnementstidsskrifter. Har også adgangen til (åpne) 
forskningsdata parallelt blitt bedre? Hvordan har Plan S influert på yngre forskeres karriere? Kan 
man se effekter på det norske internasjonale forskersamarbeid? Og hvordan er det gått med 
publiseringen til forskere som ikke er finansiert over cOAlition-institusjoner? Hva har utviklingen 
vært i institusjonenes publiseringskostnader? 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Plan S veilederen foreslår en åpen CC BY-lisens som gjør at andre fritt kan lese, dele og gjenbruke 
publikasjonsteksten uten å spørre om tillatelse - så lenge forskeren navngis omhyggelig som 
kilde. Systemene knyttet til lisenser og innholdet i disse er ganske komplisert og uklart. Relativt få 
har god nok kompetanse på området. Dette punkt bør utredes og evt. forenkles. NMBU mener at 
det er viktig at forfatteren selv beholder copyright til publikasjoner.    
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

NMBU mener det at system og forvaltning av gode kvalitetssikrede OA-tidsskrifter og 
plattformer må håndteres av et nasjonalt organ. Dette må henge tydelig sammen med 
incentiver for publisering (RBO publiseringsindikator).  
 
Systemet for Gull open access publisering er tungvint slik det fungerer i dag. Først må 
forfatteren betale for publikasjonen fra egne midler, deretter må vedkommende søke om å få 
dekket sine utgifter fra lokale publiseringsfond. Disse fondene har til tider for lite midler og 
forskerne kan oppleve at utgiftene til Gull OA publisering blir refundert lenge etter - eller ikke 
refundert i det hele tatt. Plan S-veilederen må tydelig beskrive hvem som skal betale for Gull 
OA publisering og hvordan dette skal gjøres i praksis (på en enklere måte enn p.t).  
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Også her mener NMBU det må skapes tydelige og enkle regler for hvilken versjon som må 
deponeres. Det er ikke tilfellet i dag og fremgår ikke klart av Plan S-veilederen. Bevisstheten rundt 
pre-print/post-print og forlagets endelige PDF er ikke så høy og det er ofte kun 
universitetsbibliotekene som har god nok kompetanse til å kunne håndtere dette. Det er ikke 
akseptabelt hvis forskjellige versjoner av samme artikkel finnes forskjellige steder. Derfor synes 
heller ikke alle på NMBU at vitenarkiv egentlig er en god løsning. Ofte er post-print i Word-format 
- med alle figurene til sist – heller ikke noen pedagogisk god presentasjonsform.  Forskerne selv 
har forøvrig ikke alltid selv tilgang til post-print versjonen av sin artikkel. 
 
Det er i dag en funksjon for opplasting av post-print versjonen av en artikkel i Cristin. Men dette 
avhenger av at forfatteren har tilgang til post-print versjonen og at vedkommende laster denne 
opp. Dette systemet er per i dag alt for tungvint, og det må utvikles en bedre måte for at 
forfattere lett kan tilgjengelig gjøre sine vitenskapelige arbeider. 
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

NMBU mener at hybridavtaler kan være en løsning - i en overgangsperiode - innen et 
abonnementstidsskrift går over til Open Access. Det kan være akseptabelt at forskeren da 
betaler en pris for umiddelbar Open Access. Men det er uklart hvem som skal betale for 
hybrid-publisering. Slik publisering har ofte en meget høy pris (30-50 000 kr) og det må 
komme tydelig frem i Plan S veilederen, hvordan dette skal finansieres i overgangsperioden. 
Det står ikke i veilederen hvor lang overgangsperioden kan være og hvem som 
fremforhandler slike avtaler. 
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

-



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Bjarne Foss, Prorektor for forskning 

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

bjarne.foss@ntnu.no

Godkjenner

✘

Universitet

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Kravene til publisering i samsvar med Plan S er for så vidt klart formulert. Vi er imidlertid kritiske til  
det absolutte kravet om umiddelbar tilgang også ved deponering i åpne arkiver, det vil si ingen 
mulighet for embargoperiode. I praksis vil det alltid gå noen tid før en publikasjon er tilgjengelig, 
enten den publiseres i tradisjonelle lukkede kanaler eller i tidsskrifter med åpen tilgang. Dette har 
blant annet sammenheng med tidsskriftenes utgivelsesfrekvens, forberedelse av redigerte 
spesialutgaver eller samlevolumer, formgivning og kommunikasjon. Det er ikke urimelig å åpne for 
en begrenset embargoperiode, for eksempel inntil 6 måneder, ved Grønn OA. Dette vil ivareta det 
overordnede målet om åpen tilgang og samtidig gi utgivere et insitament til å legge ressurser i 
publikasjonene. 
 
Med hensyn til lisensiering, støtter vi at CC-BY 4.0 bør være standard. Det er denne lisenstypen som 
best oppfyller idealet om åpen tilgang til offentlig finansiert forskning. Det sentrale er å ivareta 
forfatternes opphavsrett ved gjenbruk av materiale. Mer åpen tilgang innebærer også et behov for 
større aktsomhet overfor og  sanksjoner mot plagiat og andre former for misbruk av IPR. 
 
Det er åpenbart nødvendig å ha autoritative registre over tidsskrifter og plattformer som er i 
samsvar med Plan S, slik som DOAJ og OpenDOAR. Vi mener forskersamfunnet har krav på å vite 
hvilke publiseringskanaler som er godkjent fra det tidspunktet Plan S settes i verk. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Dersom Plan S lykkes, vil det ha overveiende positive følger for NTNU som forskningsinstitusjon 
og samfunnet for øvrig. Det største risikomomentet er kanskje knyttet til publiseringssamarbeid 
med utenlandske forskere og institusjoner som ikke er bundet av Plan S. En større fleksibilitet 
med hensyn til godkjenning av hybrid publisering/Grønn OA med begrenset embargotid, ville 
gjøre det lettere å samarbeide. Dette gjelder spesielt fagfelt der det i dag finnes få åpne 
publiseringskanaler av høy kvalitet.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

I Norge vil etableringen av et nasjonalt vitenarkiv være et viktig bidrag til åpen tilgang. Det er 
store kostnader knyttet til dagens institusjonelle arkiver, blant annet ved innbyrdes 
godkjenning, versjons- og lisenskontroll. Et nasjonalt arkiv som i prinsippet oppbevarer alle 
norske forskningspublikasjoner, vil tjene som en felles portal mot norsk forskning, til beste for 
samfunnet i sin helhet. Det vil også kunne sørge for kompatibilitet med Plan S til enhver tid.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Veilederen gir ingen indikasjoner på hva "a fair and reasonable APC level" kan være. Det er 
forståelig at dette er uavklart på det nåværende tidspunkt, men samtidig vanskelig å se for seg at 
det kan komme noe annet enn "veiledende priser" ut av dette arbeidet. I stor grad vil det handle 
om tilbud og etterspørsel når det gjelder forlagstjenester, og det er i beste fall tvilsomt om 
cOAlition S vil kunne regulere det internasjonale markedet i særlig grad. Det er all grunn til å tro at 
forlag som går over til OA vil søke å kompensere tapte abonnementsinntekter med (økt) APC, og at 
institusjonenes kostnader forblir noenlunde de samme. En større konkurranse blant forlagene kan 
muligens bevirke et press på APC til beste for forskerne. Det er ikke gitt at standardisering av 
og/eller tak på APC bygger opp under kvalitet; det er en sammenheng mellom 
prosesseringskostnadene og grundige vurderings- og kvalitetssikringsprosesser. 
 
Det er et høyverdig mål å sørge for fritak for eller redusert APC for forskere fra LMI-land. Denne 
kostnaden må dermed bæres av det øvrige forskersamfunnet, direkte eller indirekte. Plan S må 
inneholde retningslinjer for hvordan dette skal implementeres, og slike finnes ikke i veilederen.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

NTNU har et publiseringsfond som etter søknad dekker APC for Gull OA-kanaler, ikke for 
hybrid publisering. Ved en mer eller mindre fullstendig overgang til Gull OA vil naturligvis 
APC-kostnadene øke kraftig. Hypotesen er at dette vil bli oppveid av lavere -- eller ingen -- 
abonnementskostnader. Vi vil måtte revurdere finansieringsmekanismene, og 
publiseringsfondet i sin nåværende form vil neppe være tjenlig. Det ligger an til at 
institusjonene vil kunne oppnå kvotebaserte rammeavtaler med forlag som går over til åpen 
tilgang, der APC erstatter abonnement. Dette vil være et system som er relativt enkelt å 
administrere og som er "usynlig" for de enkelte forskerne. I praksis innebærer det at 
abonnementskostnader konverteres til APC-kostnader og dekkes av institusjonen. Vi ser ikke 
for oss noen vesentlig reduksjon av netto kostnader på kort sikt som følge av at Plan S 
implementeres. 
 
Problemet er at ikke alle kanaler og forlag vil "flippe" til åpen tilgang innenfor tidshorisonten 
til Plan S. Det er uaktuelt for NTNU å forby forskere å publisere i hybride kanaler, i hvert fall på 
det nåværende tidspunkt. Av hensyn til forskningskvaliteten kan det til og med være ønskelig å 
støtte frikjøp av publikasjoner i visse tilfeller. Om denne kostnaden skal veltes over på den 
enkelte forsker eller om institusjonen skal bidra, er noe vi må vurdere når vi ser resultatene av 
forlagsforhandlingene og implementeringen av Plan S. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi oppfatter at det overordnede målet for Plan S og det vi kan kalle Open Science-bevegelsen 
er å gi allmenheten tilgang til offentlig finansiert forskning, på den ene eller andre måten. 
Det å bryte forlagenes monopol er et sekundært mål, eller snarere et virkemiddel. Det er 
ikke realistisk å tro at det innen 2020, og heller ikke i en overgangsfase på inntil tre år etter 
dette, vil finnes et  tilfang av Plan S-godkjente Gull OA-kanaler som dekker alle fagfelt på en 
tilfredsstillende måte. Vi antar at forskningsverdenen vil måtte leve med lukkede kanaler i en 
lengre overgangsfase, og at hybrid publisering og Grønn OA derfor vil være et nødvendig 
alternativ for å gjøre forskning tilgjengelig uten betalingsmurer, om enn med en begrenset 
embargoperiode. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Veilederen har gode intensjoner om å analysere behovet for nye og alternative OA-kanaler, men 
dette er ikke koblet til tidslinjen for implementering av Plan S. Etter NTNUs oppfatning er det 
viktig å etablere sikker kunnskap om eventuelle mangler i publiseringskanaler før planen 
iverksettes og å gi tydelige retningslinjer for hvilken betydning dette har for eventuelle 
sanksjoner. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Plan S har som mål å få forlag til å gjøre om sine tidsskrift til OA-kanaler, men det må forventes 
motstand fra forlagene mot endringer i deres forretningsmodell. For å gjøre overgangsperioden 
til full åpen tilgang kortere og mer smertefri, vil det være gunstig å etablere nye Gull OA-kanaler 
eller også kjøpe ut etablerte tidsskrifter (Platina OA) på fagfelt der slike mangler. Det vil kreve 
betydelige ressurser, både menneskelige og finansielle, og ikke minst internasjonalt samarbeid 
ut over cOAlition S. Det er imidlertid verdt å utrede nærmere, og kan for eksempel insentiveres 
gjennom prosjektmidler og støtteordninger på  internasjonalt nivå. Det er ikke gjort i en 
håndvendning å etablere tidsskrifter eller plattformer med høy, anerkjent kvalitet. Inntil slike 
finnes, vil det være urimelig å sanksjonere forskere og fagfelt som ikke har tilgang til gode åpne 
kanaler. 
 
Det er ikke ønskelig å stimulere til en enda større flora av OA-kanaler med tvilsom eller 
manglende kvalitetssikring. I den grad det ikke lar seg gjøre å konvertere lukkede tidsskrifter av 
dokumentert høy kvalitet til Gull eller Platina OA, bør oppdraget om å danne nye kanaler 
fortrinnsvis gå til internasjonale vitenskapelige organisasjoner og sammenslutninger, eventuelt 
ledende akademier. Det vil bare unntaksvis være aktuelt for nasjonale aktører.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det viktigste virkemidlet vil trolig være å etablere et felles norsk vitenarkiv, jf. A.3.  
 
Norge, og da fortrinnsvis gjennom Forskningsrådet, må være forberedt på og villig til å bidra til 
finansiering av nye åpne kanaler og plattformer for vitenskapelig publisering som oppfyller 
kravene til Plan S. Fordelingen av kostnader må avspeile den nasjonale andelen av publikasjoner 
i de aktuelle kanalene. Dette innebærer også finansiering av mekanismer for å redusere 
APC-kostnader for forskere fra LMI-land.   
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Med utgangspunkt i de mange reservasjonene vi har uttrykt ovenfor med hensyn til 
implementering av Plan S i alle ledd, vil NTNU klart anbefale at planen tidligst iverksettes for nye 
utlysninger fra og med 2020. Dette vil gi noe mer tid til tilpasning, både for forskere, 
finansieringsinstitusjoner og utgivere. 
 
I tillegg er det ønskelig at det utvises mer fleksibilitet når det kommer til kravene om full Plan 
S-tilpassing i forskningsprosjekter, spesielt på fagområder hvor det er svært få publiseringskanaler 
som er eller kan forventes å bli åpne innen tidslinjen for implementering.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er all grunn til å følge utviklingen nøye frem til 2023 og gjennomføre en samlet evaluering på 
det tidspunktet. I denne implementeringsfasen bør cOAlition S være tilbakeholden med strenge 
sanksjoner, all den stund det vil eksistere et mangfold av løsninger som kanskje er mer eller mindre 
kompatible med dagens krav i Plan S, men som like fullt bidrar til åpen tilgang.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

NTNU støtter at CC-BY bør være standard lisens, men erkjenner at det kan være tilfeller der 
andre lisenstyper er mer aktuelle. Hovedsaken er at offentlig finansiert forskning faktisk blir reelt 
åpent tilgjengelig og kan gjenbrukes, samtidig som opphavsretten forblir hos forfatteren. I 
forhandlinger og avtaler med forlag er det ikke akseptabelt å gi fra seg IPR. 
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

NTNU mener det er et rimelig og nødvendig krav at tidsskrifter og plattformer skal være 
registrert i DOAJ (eventuelt i et tilsvarende autoritativt register som måtte bli etablert), og at 
kanalen må tillate publisering under CC-BY-lisens. Det må åpenbart stilles krav til 
kvalitetssikring av publikasjoner gjennom "et solid system for fagfellevurdering", men dette 
fordrer også åpne og kjente standarder og en mulighet for å ettergå utgiverens systemer og 
praksis, jf. det norske systemet for nivåinndeling.  
 
NTNU er tilhenger av transparens med hensyn til publiseringsøkonomi, men er usikre på hvor 
detaljert innsyn det er mulig å kreve fra kommersielle aktører. 
 
Krav om DOI og PID er en selvfølge, også for datasett og kode. Krav om maskinlesbar tekst vil 
være en klar fordel for alle åpne arkiver og forskningsmiljøer som baserer seg på tekst- og 
datautvinning, men kan være en utfordring for utgivere/kanaler med små ressurser, og bør 
derfor neppe være obligatorisk i en overgangsfase. 
 



16 

3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Per i dag er det, så vidt vi vet, få eller ingen institusjonelle arkiver i Norge som tilfredsstiller alle 
tekniske krav i Plan S. Fremfor å gjøre store investeringer i lokale arkiver i løpet av kort tid, vil det 
være mer formålstjenlig å etablere et felles, nasjonalt vitenarkiv som er fullt ut kompatibelt med 
Plan S med hensyn til lagring i XML-format, metadata, åpen API, hjelpetjeneste og så videre.  
Dette vil nødvendigvis kreve tid og ressurser til utvikling, og derfor bør også åpne arkiver kunne 
omfattes av en overgangsfase ("transformative agreement") på linje med tidsskrifter. 
 
Som nevnt er vi kritiske til det absolutte forbudet mot en embargo-periode, blant annet fordi det 
kan være til hinder for at god og viktig forskning blir gjort åpent tilgjengelig. Dersom også åpne 
arkiver blir omfattet av overgangsfasen på tre år, med en forpliktelse til å gå over til null 
embargo-periode, vil det gi nødvendig tid til omstilling for alle parter. 
 
Veilederen er ikke klar på om kravet til kvalitetssikring/fagfellevurdering gjelder det åpne arkivet 
som plattform eller publikasjonene i seg selv ("the venue where the article is published"). Åpne 
arkiver driver normalt ikke fagfellevurdering selv, men deponerer og tilgjengeliggjør publikasjoner 
som er fagfellevurdert av andre (egenarkivering). Veilederen må presisere at kravet om 
fagfellevurdering gjelder selve publikasjonen, slik vi legger til grunn. 
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

NTNU forstår behovet for korte frister med hensyn til å inngå forpliktende overgangsavtaler. 
Utvilsomt vil et utall forskjellige forretningsmodeller bli testet ut underveis. Det må derfor 
finne sted en løpende evaluering av og erfaringsutveksling om slike avtaler blant partnerne i 
cOAlition S.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

GENERELT 
NTNU støtter Plan S, men mener at tidshorisonten for full implementering er urealistisk kort. Det 
bør være fleksibilitet nok i en overgangsfase til å akseptere hybrid publisering med begrenset 
embargo og tradisjonell Grønn OA med lempeligere krav enn dem Plan S forutsetter. Det beste 
må ikke bli det godes fiende; det overordnede målet er å gjøre god og viktig forskning allment 
tilgjengelig så raskt som mulig, på den ene eller andre måten. Strenge sanksjoner mot forskere 
på kort sikt kan føre til at implementeringen av Plan S faktisk forsinkes eller mislykkes.  
 
Kvalitetssikring av vitenskapelige publikasjoner under Plan S representerer en stor utfordring. Det 
er få bekymringer knyttet til etablerte tidsskrifter med anerkjente vurderingssystemer som 
omdannes ("flippes") til Gull OA eller som kjøpes ut (Platina OA). Det er også grunn til å håpe at 
antallet Plan S-kompatible kanaler med tilstrekkelig høy kvalitet vil vokse fremover. Spørsmålet 
er om det vil finnes nok adekvate publiseringskanaler for alle fagfelt. Det vil helt sikkert ikke være 
tilfellet i 2020, sannsynligvis heller ikke ved slutten av overgangsfasen. Problemet er dels at en 
rekke høykvalitetstidsskrifter vil holde i det lengste på sin nåværende forretningsmodell, dels at 
det finnes mange -- og vil oppstå flere -- nye OA-kanaler av tvilsom kvalitet. Det er også en viss 
fare for at en for rigid APC-politikk kan gi insentiver til øke omfanget av publisering på bekostning 
av streng kvalitetskontroll. Man må anerkjenne at god kvalitetssikring, som for eksempel kan 
innebære mange refusjoner og krav til omarbeiding, er kostnadskrevende. 
 
Implementeringen av Plan S krever at DORA-prinsippene etterleves i praksis på alle plan, spesielt 
med tanke på yngre forskere som skal bygge en vitenskapelig CV på grunnlag av et nytt 
publiseringsregime. 
 
Hvordan monografier og antologier/bokkapitler skal håndteres under Plan S er uavklart, men 
viktig for flere fagfelt, og spesielt innen humaniora og samfunnsfag. 
 
NTNU ser det som viktig å sette trykk på etableringen av et nasjonalt, åpent vitenarkiv for det 
norske forskningssystemet, fortrinnsvis i regi av UNIT.



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Lars Egeland

Norsk Bibliotekforening

lars.egeland@oslomet.no

Godkjenner

✘

Norsk Bibliotekforening representerer norske bibliotek av alle typer

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

 
NBF mener at fokus bør være på såkalt gull open access, det vil si at tidsskrifter er helt åpne for 
leserne. Grønn open access med egenarkivering i vitenskapelige arkiver er mer arbeidskrevende for 
bibliotekene, men er likevel et alternativ til helt åpen publisering. Skal bruken av slike egenarkiverte 
artikler bli effektiv, krever det et nasjonalt vitenarkiv. Etableringen av et nasjonalt vitenarkiv er nå 
utredet av Unit på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Utredningen er omfattende men med lite 
forpliktende framdrift. Det er etter NBFs mening avgjørende at det blir en rask framdrift med 
etableringen av et nasjonalt arkiv for all grønn OA.  
 
Etter NBFs mening vil det være akseptabelt å godta en embargo på inntil 6 måneder i en 
overgangsperiode.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Norsk Bibliotekforening er svært positive til initiativet for open access som Plan S er et uttrykk 
for. Norsk Bibliotekforening representerer alle typer bibliotek og er opptatt av økt tilgang til 
kvalitetssikra kunnskapskilder. Det gjelder innenfor UH-sektoren, men for oss er det også et 
viktig poeng at åpen tilgang gir lesere over hele landet som ikke er forskere eller studenter, 
tilgang til forskning og kvalitetssikret formidling.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Mange bibliotek er i dag engasjert i open access-arbeid gjennom at de er ansvarlige for de 
institusjonelle arkivene, og som utgivere av OA-tidsskrifter.  Dette kalles Diamant open access. 
Vi tror bibliotekene kan spille en økende rolle som utgivere i framtida.  
 
Overgangen til OA for 25 Humanistiske tidsskrifter er et eksempel på Diamant-Åpen tilgang: Det 
er ingen avgift for hverken å lese eller å skrive. Tidsskriftene får støtte som i dag er finansiert 
gjennom bidrag fra Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og de fire «gamle» 
universitetene. Etter vår mening er det viktig at dette tiltaket styrkes og utvides. Skal vi lykkes 
med Plan S må vi i hvert lykkes med å få egne nasjonale tidsskrifter åpent tilgjengelige.  
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



9 

C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Geir Hønneland

Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening (NFFO)

geir.honneland@nffo.no

Godkjenner

✘

Interesseorganisasjon for sakprosaforfattere og oversettere.

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Punktet er kanskje klart, men helt uakseptabelt. Det er for NFFO uforståelig at Forskningsrådet ikke 
har forståelse for og aksepterer betydningen av forfatterens og artikkelens integritet, og pålegger 
folk å bruke en lisens som tillater andre å gjøre endringer. Det er uakseptabelt. 
 
Påstanden om at forfatter beholder opphavsretten, er ikke sann, når man pålegges å gi fra seg alt 
opphavsretten innebærer. Det er en ekspropriasjon av forfatternes rettigheter, uten noen form for 
kompensasjon.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Det undergraver stipendordningen for sakprosa, og diskvalifiserer forskere fra å søke stipend fra 
Det faglitterære fond. Dette økonomiske kretsløpet er i dag den eneste ordningen av betydning 
for å støtte forskningsformidling.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Åpen tilgang forutsetter ikke at opphavere fratas rådighet over sine verk. Man kan ha fri adgang 
til å lese, slik man alltid har kunnet gjøre med litteratur i biblioteker. At den blir lettere 
tilgjengelig, kan ikke begrunne at det også skal være fri adgang til kopiering og 
videredistribusjon.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Som forfatter- og oversetterorganisasjon, mener NFFO det er prinsipielt galt at det er forfatterne 
som skal betale for publisering, og ikke de som vil lese som betaler for dette.  
 
Punktet fremstår som en politisk ønskeliste. Det sier ikke noe om hvordan dette vil fungere i 
praksis. Det er helt uklart hva slags betydning dette vil ha for norsk forlagsvirksomhet innen 
sakprosa. 
 
En modell hvor forfatteren skal betale for publisering, forutsetter at forfatteren er knyttet til en 
institusjon som kan betale dette, eller at publisering begrenses til publikasjoner som på annen 
måte mottar støtte som gjør publisering mulig. Mange av NFFOs medlemmer er freelancere. Den 
utstrakte bruken av midlertidig stillinger i UH-sektoren, gjør at mange forskere i praksis er 
freelancere i perioder, mens man venter/håper på å få finansiert det neste prosjektet. I slike 
venteperioder vil man gjerne skriver artikler eller bøker, i stor grad basert på tidligere forskning. 
For denne gruppen vil en slik modell gjøre det vanskeligere å publisere, og dermed sette en ganske 
utsatt gruppe i en enda dårligere situasjon.



7 

2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

NFFO vil måtte anbefale sine medlemmer at de så langt som mulig unngår å publisere på de 
vilkår som man pålegges innenfor Plan S. 
 
NFFO vil måtte informere om at publikasjoner publisert på slike vilkår, ikke vil kvalifisere for å 
kunne søke stipend fra Det faglitterære fond.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Man må velge en lisens som tillater tilgang, men ikke at andre skal kunne gjøre endringer i 
ens arbeid, og heller ikke at det skal kunne kopieres uten noen form for vederlag. Det er ikke 
rimelig at vitenskapelige institusjoner skal spare penger ved at de fratas forfatterne.



9 

C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er ingen substans i dette. Det sies ikke noe om hvilke ordninger som etableres, hva slags 
finansiering det vil være og hvordan disse vil fungere i praksis.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

1/1 2020 er for tidlig for en så vidtgripende og dårlig utredet endring, uansett hvilken modell man 
velger her. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Som tidligere nevnt, er det uakseptabelt at opphavere må gi fra seg sine rettigheter. Det er også 
uakseptabelt at andre skal kunne endre publiserte arbeider. 
 
Valget av lisensen CC BY 4.0 er ikke begrunnet, eller i beste fall begrunnet på en måte som tyder 
på at de som har formulert dette verken kan eller respekterer opphavsrett. Dette er et av de 
mange spørsmål som burde ha vært utredet, og som gjør at Plan S ikke på noen måte er moden 
for implementering.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Deponering i åpne arkiver er i seg selv uproblematisk. Det som deponeres og gjøres tilgjengelig på 
denne måten, bør behandles slik man til nå har behandlet det som er tilgjengelig i biblioteker. Det 
vil si at det ikke er fri adgang til kopiering og videredistribusjon, og at det utløser 
bibliotekvederlag.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for A gl lnnsplll tll Velleder for Plan S 

lnnspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

pA ForskningsrAdets sider. lnstitusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

lnnsplllsrunden. 

lnnsplll sendes som vedlea tll e-post: plan-s@lforsknlngsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet. 

Vi gjcar oppmerksom pA at alle innspill blir gjort offentlig pi!rl ForskningsrAdets nettsider etter 

svarfristen. 

ForskningsrAdet vii ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vii ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til A fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame. 

Generelle sPflrsmll lean rettes tll: plan-s@lforsknlnaradet.no 



lnformasjon om avsenderen 

Navn pa ansvarlig avsender IDekan Anne Kristine B0rresen 

Navn pa institusjon IDet humanistiske fakultet, NTNU 

E-post adresse avsender l._a_n_n_e_.k_.b_o_r_re_s_e_n-"@=-n_tn_u_._n_o ___________ __. 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres pa 

Forskningsradets nettsider (velg fra listen) 

!Godkjenner 

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

lnnspill fra institusjon/organisasjon [!] 

lnnspill fra enkeltperson D 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon? 

IDet humanistiske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige unive~ 

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon? 

2 



A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance} 
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan were i samsvar med Plan S. Publikasjoner ma were umiddelbart apent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggj(l)res under en apen lisens som ti/later gjenbruk ti/ a/le formal, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet ma tillate atforfatter/institusjon beholder 

opphavsretten. 

Veilederen beskriver tre tilnrerminger ti/ vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1} 

Publisering i tidsskrifter el/er plattformer med apen ti/gang 2) deponering og tilgjengeliggj(l)ring av 

artikler i apent arkiv uten embargo og med apen lisens, og 3) apen publisering i tidsskrift som inngar i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnrermingene ti/ apen ti/gang er nrermere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 
med i veilederen? (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktlllr i det norske forskningssystemet? {Maks 1500 

tegn ink/ mellomrom) 

Som ledd i oppf0lgingen av Forskningsradets humanioraevaluering, og arbeidet med 
0kt synlighet og gjennomslag for forskningen var, har Det humanistiske fakultet ved 
NTNU som ambisjon a 0ke andelen tidsskriftspublikasjoner pa bekostning av 
antologipublikasjoner. Rask implementering av Plan S kan forsinke overgangen, fordi 
det vanskeliggj0r a finne gode apne publiseringskanaler i tidsskrift. 
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3. Hvilke andre virkemidler b(l)r eventuelt benyttes for a bidra til apen tilgang til forskning? 

(Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOA/ition S ber om full openhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet ti/ open publisering. 

cOA/ition S vii bidra ti/ o etablere et rimelig nivo for artikkelavgifter (APC). For o oppno et bedre 

grunnlag for en eventue/1 fremtidig standardisering av artikkelavgifter, ska/ cOA/ition S ta initiativ ti/ 

en uavhengig unders(l)kelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg ti/ o finansiere open publisering i henhold ti/ de godkjente 

tilncErmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOA/ition S har anledning, men er ikke 

forpliktet ti/ o inngo overgangsavtaler el/er finansiere artikkelavgifter som de/ av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn, ink/ mellomrom) 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktCDr i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn ink/ mellomrom) 

Det er omfattende bekymring for om det vii finnes dekning for publiseringskostnader 
for enkeltforskere, uavhengig av prosjektfinansiering, etter implementering av Plan S. 
NTN Us publiseringsfond er en velfungerende modell i dag, men det kan reises 
$p0rsmal ved om en slik modell vii vrere brerekraftig nar omfanget 0ker radikalt. 
~iktige tidsskrift for enkelte fagomrader, inkludert humaniora, er ikke omfattet av de 
Wremforhandlede avtalene. Det b0r derfor eksistere fleksible unntaksordninger i den 
W0rste perioden. 
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3. Hvilke andre virkemidler bri>r eventuelt benyttes for a bidra til apen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

8 



C. St(l)tte for tidsskrifter og plattformer med apen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOA/ition S vii skape muligheter for apen publisering i a/le fagfe/t ved a st(4tte etablering av tidsskrift, 

p/attformer og infrastrukturer der dette er n(4dvendig. cOA/ition S undertreker at det er viktig med a ha 

et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert pa 

artikkelavgifter. For a identifisere omrader med scl!rlig behov for //ere publiseringskanaler med 

apen ti/gang vii cOAlition S ta initiativ ti/ en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som akt(l)r i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn ink/ mellomrom) 
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3. Hvilke andre virkemidler b(l)r eventuelt benyttes i det norske systemet for a bidra til apen 

tilgang til forskning? {Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for imp/ementering av Plan S vii variere nae me/lam de u/ike 

organisasjonene i cOA/ition S. Norges forskningsrad vii implementere Plan S med virkning for 

enten 1} nye prosjekter el/er 2} nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vii ikke gjelde for kontrakter 

som er inngatt med Forskningsradet /fir 2020. 

1. Bl!lr Forskningsradet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Forskningsradet b0r tidligst implementere Plan S med virkning for utlysninger fra 1. januar 
12020, siden implementering for prosjekter som starter etter denne datoen, vii bety at 
kravene omfatter forskerprosjekts0knadene som sendes til Forskningsradets s0knadsfrist 
10. april 2019. Deter for mye som er uavklart til at Plan S-kravene kan gjelde for disse 
s0knadene. Selv med det seneste oppstartsalternativet, b0r man ha forhandlingsrom, 
Siden kravene kan vrere vanskelig a innfri for enkelte fagomrader, inkludert humaniora -
~er viktige tidsskrift ikke er omfattet av de fremforhandlede avtalene. 
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E. Evaluering (Review) 

cOA/ition S vii i 2023 foreta en forme/1 gjennomgang av effektene av Plan S, og vii scfrlig unders(l)ke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i apne arkiv har pa overgangen ti/ full og umiddelbar apen ti/gang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

13 



F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget ti/ veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer deta/jert og teknisk 

beskrivelse av kravene ti/ lisenser og ti/ de ulike mulighetene for ripen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt pa 1} Publisering i apne tidsskrift/plattformer, 2} deponering og tilgjengeliggj¢ring i 

apne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA '. 

Eventuelle kommentarer ti/ denne de/en av veilederen merkes med en tydelig henvisning ti/ hvilken 

de/ kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

14 



2. Tidsskrifter og plattformer med apen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

15 



3. Deponering og tilgjengeliggj11Jring av artikler i apne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

16 



4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

17 



G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis ti/ de punktene i innspil/sskjemaet (A-F) som du kommenterer pd. (Maks 3200 tegn 

ink/ mellomrom) 

18 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Thorsten Hamann

Institute for Biology, NTNU

thorsten.hamann@ntnu.no

Godkjenner

✘

University

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

No comment
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

- Rask innføring av Plan S kan ha uforutsette konsekvenser for unge forskere som trenger å 
publisere riktig for å bygge opp sin CV, og for å bli internasjonalt attraktive (også utenfor 
landene som har signert Plan S). Plan S kan derfor svekke mulighetene for individuelle forskere 
og deres mulighet for å bygge opp en forskerkarriere. Deltakelse fra Norske forskningsmiljø i 
internasjonale satsinger og prosjekter kan bli redusert dersom dette er negativt for publisering i 
dagens topptidsskrifter. Det kan bli vanskelig å tiltrekke oss de fremragende forskerne som vi vil 
ha. 
 
- Det kan ta tid å finne gode publiseringskanaler (med høy kvalitet på fagfellevurdering ) i alle 
fagfelt. Det er et problem for noen fagområder innenfor biologi at det ikke finnes tilstrekkelige 
antall tidsskrifter med åpen tilgang.  
 
- Mange av de nye tidsskriftene med åpen tilgang er ikke innplassert i dagens nivå 1 og nivå 2 
system. PlanS vil kreve en omfattende revurdering av hvilke tidsskrifter som skal være plassert 
på nivå 1 og nivå 2.  
 
- Man må være obs på at de positive sider ved systemet i dag skal beholdes. Man bør ikke 
undervurdere de utfordringer som følger av en hurtig overgang til et nytt system. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

no comment
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Our comment on this topic:  
- NFR må avtale med forskningsinstitutter ellers institusjoner om hvordan kostnader til åpen 
tilgang skal dekkes. Skal det bli mulig å øke budsjetter til forskerprosjekter, eller blir det mulig å ha 
et budsjett allokert til de forskjellig institutter om hvordan kostnadene kan dekkes? Resultatet av 
PlanS kan ikke bli at forskningsresultater ikke publiseres på grunn av at individuelle forskere ikke 
har penger til å betale for åpen tilgang.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

see above
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

no comment
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- Det trengs spesifisering om hva som er kravene til plattformer for åpen tilgang.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

no comment
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- Plan S ikke skal iverksettes for prosjekter eller søknader som startet før 2020. 
 
- Gode overgangsrutiner settes opp, spesielt rettet mot unge forskere, som gir mer fleksibilitet til å 
publisere i tidsskrifter med åpen tilgang, men ikke «gull» åpen tilgang, inntil alternative tidsskrifter 
med åpen tilgang er tilgjengelig (høy kvalitet og gode rutiner for fagfellevurderings). 
 
- Plassering av tidsskrifter på nivå 1 og 2 journaler må totalrevideres og nye tidsskrifter inkluderes.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

No comment



14 

F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

No comment
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

no comment
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- Gode overgangsrutiner settes opp, spesielt rettet mot unge forskere, som gir mer 
fleksibilitet til å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang, men ikke «gull» åpen tilgang, inntil 
alternative tidsskrifter med åpen tilgang er tilgjengelig (høy kvalitet og gode rutiner for 
fagfellevurderings).
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

-  Vi synes det er veldig positivt med Plan S at forskningsresultatene skal bli lett tilgjengelig for 
alle, hvor som helst. Open Science er viktig for samfunnet. 
 
- Forfattere skal beholde forfatterrettighetene, og skal kunne bruke og formidle resultatene når 
og hvor de ønsker. 
 
- Forhåpentligvis vil Plan S føre til mindre kostnader for institusjoner, institutter og forskere. 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Erlend B. Smeland

Oslo universitetssykehus HF

ebs@ous-hf.no

Godkjenner

✘

Helseforetak/universitetssykehus

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Det må tydeliggjøres at ordningen vil gjelde all offentlig finansiert forskning i Norge og ikke 
begrenset til finansieringskildene Norges forskningsråd og EU/ERC, jf bl.a. oppdragsdokument fra 
HOD til Regionale helseforetak 2019. Dette utgjør en vesentlig forskjell mht. implementering og 
konsekvenser.  
 
a) «Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang»: Akseptabelt beskrevet og 
markedsmessig godt innarbeidet. 
b) «Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens»: 
Tekniske forhold i punkt 10.2 skaper usikkerhet om hvilke deponeringsløsninger som vil bli 
godkjent. Se seksjon F. Kravet om null embargo er forståelig, men kan gi praktiske utfordringer (det 
trengs en definisjon av no embargo som tar høyde for praktiske aspekter). En kort forsinkelse, som 
1 måned, vil ikke gi vesentlige ulemper for forskerkolleger eller allmenheten mht. planens mål. 
c) «Åpen publisering i tidsskrift som inngår i en overgangsavtale»: Forhandling om overgangsavtaler 
er i prosess mens høringen pågår. Det er vanskelig å overskue konsekvenser før vi vet hvilke forlag 
som inngår overgangsavtaler. Hvis mange av de mest prestisjefylte tidsskiftene ikke inkluderes, vil 
det være en stor utfordring innen helseforskningen og potensielt utfordrende for internasjonalt 
samarbeid. 
 
Det etterlates usikkerhet knyttet til ulike publiseringsregler ved internasjonalt samarbeid med 
medforfatterskap på tvers av land/instanser som har ratifisert / ikke ratifisert Plan S. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Plan S og assosierte erklæringer oppfattes generelt positivt, men kan gi problemer mht 
internasjonalt samarbeid, dersom ikke et tilstrekkelig volum av velrenommerte tidsskrifter får 
godkjente løsninger. Forskere fra Plan S-land kan få konkurransemessig handicap ved ikke å 
kunne publisere i enkelte topptidsskrifter, hvis de sammenlignes med forskere utenfor 
koalisjonen. Flere av OUS´ forskningsmiljøer legger stor vekt på utvikling av kvalitet heller enn 
volum, og den internasjonalt tradisjonelle metoden for å monitorere kvalitet er blant annet 
basert på tidsskriftenes impactfaktor. Mangel på etterrettelige, felles kvalitetsvurderinger vil 
langt på vei vanskeliggjøre internasjonal benchmarking. DORAs intensjon om ikke å vektlegge 
tidsskrifters impact skal veie opp for dette og Plan S vektlegger DORA. OUS har signert DORA, 
men frykter at holdningsendringer vil ta mange år. I tillegg vil forhold som mange søkere til en 
stilling, medføre at arbeidsgivere vil vektlegge hvor ting er publisert når første seleksjon skjer. 
Rekruttering til Norge er vanskelig, og dersom toppforskere på korttidsopphold ikke tillates fri 
sampublisering med norske forskere, tapes attraksjon. Konsekvenser avhenger av hvilke 
tidsskrifter som går over til godkjente løsninger og hvem som slutter seg til koalisjonen utover 
dagens partnere. Økonomiske konsekvenser; se seksjon B.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det vises til ovennevnte ønske om en mer realistisk tidsplan for implementeringen, som gjør det 
mulig å avklare de betydelige økonomiske, praktiske og prinsipielle implikasjonene som Plan S 
har i en større internasjonal målestokk. Prinsipielt støtter OUS en dreining mot full open access. 
OUS har også underskrevet DORA. 
 
Inntil det er avklart hvordan forskerne skal slippe å betale artikkelavgiftene bør eksisterende 
støtteordninger fra NFR (STIM-OA) opprettholdes. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Dette er veilederens mest uavklarte punkt: 
 
a) Finansieringsmekanismene må beskrives mer eksplisitt. Hva betyr i praksis «cOAlition S 
members will ensure financial support for OA publishing» og «Grants can be used»? Det har vært 
mindre insentivmidler tilgjengelig i en årrekke, men som oftest har pottene for disse tildelingene 
vært for små. Betyr "support" at kostnadene dekkes i sin helhet? Betyr "Grants can be used" at 
dette vil redusere forskningsstildelingene, eller vil disse samtidig økes tilsvarende avgiftene? For 
større miljøer kan det være snakk om flere titalls publikasjoner per år, og da kan fort 
publikasjonskostnadene for miljøet nærme seg en postdoclønn.  
 
b) Tidsskriftene, særlig hybrid, vil nå gjennomgå sine forretningsmodeller, en prosess som tar tid, 
og der utkommet for prising ikke er gitt. Forholdene omkring et tak for publiseringskostnader vil 
være gjenstand for forhandlinger, der det økonomiske gapet mellom nåværende 
forretningsmodell for abonnementstidsskriftene og en full OA-modell er så stort at utkommet ikke 
kan dikteres ensidig. Mange svært gode spesialtidsskrifter som publiseres av faglige foreninger 
driver non-profit, og et estimat er at om alle kostnadene overføres til den som publiserer vil 
kostnaden kunne doble seg. Det vil kunne gi betydelig høyere publiseresingskostnader per artikkel 
for forskerne. Alternativt forsvinner mange av disse tidsskriftene om de ikke kan dekke inn 
kostnadene. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

a) Det må finnes tilstrekkelig finansiering til å dekke økte publiseringskostnader. OUS 
publiserer ca 2.000 artikler årlig og økte kostnader kan ikke dekkes over driftsbudsjettene, selv 
ikke hvis det settes et tak for APC. Innsparingene i abonnementkostnader, som i teorien skulle 
bidra vesentlig til å dekke nye kostnader, kommer ikke hos OUS, men hos UiO som gjennom 
Universitetsbiblioteket server OUS (budsjettmidler overført). Innsparingen kommer altså i en 
annen organisasjon enn den som får nye utgifter. Vi antar dette kan være relevant også for 
andre som benytter eksterne bibliotektjenester. 
 
b) Publikasjonsbias og publisering av negative data: dersom det knytter seg ekstrakostnader til 
publisering som må finansieres av forskningsmiljøene selv, vil insentiver for publisering av 
negative data kunne avta ytterligere. 
 
c) Økonomiske forhold knyttet til samarbeidsprosjekter på tvers av Plan S og non-Plan S blir 
uklare. Skal f.eks. en postdoc finansiert av NFR som har bidratt med begrensede 
eksperimenter og skriving, og som står midt i en forfatterliste der alle andre er finansiert 
utenfor Plan S, måtte ta publikasjonskostnadene? 
 
d) Kostnadene kan føre til endret publikasjonsmønster (større publikasjoner, sammenslåing av 
data osv.). De kommunikasjonsmessige aspektene av dette er utydelige. Man kan også komme 
til å se en drift bort fra veldrevne tidsskrifter med stor editorial integritet og robuste 
reviewmekanismer, til billigere løsninger med lavere formalkrav, jf. seksjon F 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

N/A
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Intensjonen er god, men finansieringen av etablering og drift av disse alternativene må forventes 
å ha samme kostnadsramme som andre open access-kanaler, utover potensiell non-profit 
organisering, og det fremgår ikke av veilederen hvordan denne finansieringen tenkes innhentet.  
Det vil ta tid å bygge opp nye, gode systemer med fagfeller og redaktører innen hvert felt som 
borger for kvalitet. Dette tiltaket fremstår derfor som umodent 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

a) Gitt at kostnadsaspektene vil være identiske for nye publiseringskanaler, så vil 
finansieringsproblematikken som oppstår for forskerne (omtalt under seksjon B) gjelde også her. 
 
b) Innen helseforskning er det mange OA-tidsskrifter, men en stor del av de kvalitetsmessig 
beste tidsskriftene er per i dag ikke OA, og det vil være avgjørende at flere av disse enten inngår 
overgangsavtaler eller godtar deponering uten embargo i vitenarkiver. Hvis ikke vil støtte til nye 
kanaler, som foreslått, være aktuelt innen flere fagfelt. Som nevnt vil det ta tid før nye 
tidsskrifter er opprettet med høy kvalitet mtp. review og redaksjon. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Som et land med god ressurstilgang (i motsetning til f.eks. Øst-Europa) bør hovedvirkemiddelet 
være full dekning av APC i godkjente kanaler. Man bør også strebe mot færrest mulige 
nasjonale deponeringsløsninger i åpne arkiver. Arbeidet med et felles, nasjonalt vitenarkiv i 
Norge, for eksempel basert på BIBSYS, må derfor prioriteres høyt.
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Kravene må tidligst gjelde nye utlysninger fra og med 1.1.2020, da mange prosjekter som starter 
1.1.2020 allerede er under planlegging med internasjonale samarbeidspartnere, og uten at de nye 
kravene er mulig å ta høyde for i tide (for eksempel publiseringsplaner). Selv med dette siste 
tidspunktet, vil implementeringstempoet være krevende, og det ville vært ønskelig om 
implementering ble utsatt til konsekvenser i større grad var utredet og det er kjent hvilke løsninger 
som velges av ledende tidsskrifter.   
 
Det er viktig med høyt trykk og tempo i prosessen, men tidsplanen virker altså urealistisk. Forskere 
vil møte sanksjoner knyttet til brudd på reglene, og dette skaper usikkerhet.  
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er greit med en evaluering av hvor Plan S som sådan står i 2023. Like viktig som evaluering av 
effekten av Plan S på tilgang til tidsskrifter, slik det er planlagt, må det være å evaluere 
konsekvensene for forskerne i forkant av innføringen. En slik konsekvensevaluering må følges 
fortløpende, slik at det kan gjøres justeringer for store forutsette eller uforutsette konsekvenser (se 
også punktene over), og er 2023 er da for langt frem i tid.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Intensjonene her er gitt av Plan S. Det er to aspekter som fremstår problematiske. For det første 
legges det til rette for fri mulighet til adaptasjon («remix, transform, and build upon the 
material») gitt anerkjennelse av kilde. Dette kan for mange forskere fremstå som vanskelig, siden 
viktige faktuelle aspekter kan gå tapt uten relevante kontrollmekanismer. For det andre, og dette 
fremstår utydelig, åpnes det også for kommersiell utnyttelse så lenge kilde er angitt ("including 
commercially"). To av begrepene som brukes ihht. til selve lisensvalget er uklare "generally 
recommends" og "will accept", noe som skaper usikkerhet om hva som de facto gjelder. 
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De tekniske aspektene virker konvensjonelle. Det savnes en refleksjon omkring kobling mot 
indeksering og søkbarhet, f.eks. PubMed. Det er ikke klart fra punktet om det fremkommer 
særskilte krav til deponering av rådata og prosesserte data for Plan S. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Viktigst ad dette punktet er at kriteriene som angis vil ha implikasjoner for flere norske 
deponeringssystemer, som vil måtte gjennomgå betydelig teknisk oppgradering.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Varighet og innhold i disse vil gis av forhandlinger mellom Plan S aktører og aktuelle forlag. 
Utslagsrommet her er stort, og avhengig av forhandlingenes gang vil stringensen, som fra et 
forhandlingsståsted er forståelig, kunne ha svært negative implikasjoner for forskerne gitt av 
punktene A og B over. Potensialet for problemer forsterkes av viktige aktører som står 
utenfor Plan S, samt den betydelige økonomiske diskrepans mellom dagens 
forretningsmodell for abonnementtidsskrifter og det man får rom får under Plan S.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

Kommentar vedrørende innspillet fra OUS: 
OUS og UiO har samarbeidet om sine innspill, og flere avsnitt/kommentarer vil derfor være 
tilnærmet identiske fra de to institusjonene, som har et stort antall felles forskningsgrupper.  
 
Til A: 
1. Det er mange mulige konsekvenser mht. publisering av norsk forskning og 
konkurransedyktighet, forskningssamarbeid, synlighet, publisering av negative data og mer 
aggregerte data mm., hvor vi ikke overskuer konsekvensene. Dette er svært avhengig av hvilke 
forlag som velger hvilke modeller fremover. 
2. Forhandling om overgangsavtaler er i prosess mens høringen pågår, og det er vanskelig å 
overskue konsekvenser før vi vet konkret hvilke forlag/tidsskrifter som inngår slike 
overgangsavtaler.  
3. Deponeringsløsninger må få en nasjonal eller internasjonal form.  
4. Kommunikasjon blant forskere handler, utover at noe er "tilgjengelig på internett", om 
mikrosamfunn (sosiale strukturer med tilhørende leserskare), kommunikasjonsformat 
(artikkelformat, stil, teknisk sjargong) og tidsskriftenes policy-relaterte aspekter (hva er viktig, 
utover at det er bra). Forskerne tvinges ut av disse strukturene uten at alternativet er modent. 
 
Til B:  
Det medfører økte kostnader fordi alle publiseringskostnadene overføres til den som publiserer. 
Inndekning av dette vil kreve en nasjonal organisering og en eventuell rekanalisering av alle 
abonnementskostnader. Det er ikke gitt at innsparinger gjennom institusjoners oppsigelse av 
abonnementer kommer i samme institusjon som der nye utgifter oppstår. 
 
Til C:  
Å etablere alternative publiseringsplattformer fremstår umodent og tar ikke høyde for hvor lang 
tid det tar å bygge gode systemer for fagfellevurdering og kvalitet og ikke minst tillit i 
forskersamfunnet til ulike kanaler. Det er også risiko for at man avskaffer gode 
publiseringskanaler drevet av ikke-kommersielle faglige foreninger. 
 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Tanja Strøm

OsloMet - storbyuniversitetet

tanja.strom@oslomet.no

Godkjenner

✘

Universitet

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Tanken bak er blant annet å bryte monopolmakten til de store forlagene og gi alle gratis tilgang til 
offentlig finansiert forskning. For å få til endringer i dagens system må internasjonalt samarbeid til, 
sammen med fagmiljøene. Koalisjonspartenes mål er at forskere skal kunne fortsette å publisere i 
de anerkjente tidsskriftene, bare åpent tilgjengelig.  
Forhåpentlig vil kravene om åpen publisering føre til at forlagene endrer forretningsmodellene sine 
slik at det ikke blir behov eller marked for å opprette nye publiseringskanaler. Kvalitetssikringen av 
eventuelle nye kanaler må skje etter høye standarder. Etableringen av nye kanaler må ikke kunne 
anklages for å være politisk styrt. Hvordan skal vi sikre dette?  
Plan S legger det vekt på å videreføre eller etablere robuste og felles standarder for kvalitetssikring. 
Hvordan denne kvalitetssikringen skal foregå er ikke berørt. Det må være helt klart: vi bør ikke fire 
på kvalitetssikringen. Det er dypt alvorlig og ødeleggende for samfunnets tillit til forskningen at 
useriøse publiseringskanaler forleder forskerne til å publisere uten kvalitetssikring. Dette er virkelig 
ikke det vi trenger i en tid preget av «falske nyheter» og manglende tillit til forskningen. Betaling for 
publisering har skapt fenomenet. Systemet for kontroll av forskningskvalitet krever Open Science.  
Fagfellevurderingsprosessen må endres til å inkludere en robust åpen fagfellevurdering forfektet av 
DORA. Dette vil føre til mer reprod forskning og publ av neg resultat
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

I veiledningen presenteres tre måter å publisere på for å overholde Plan S. Den første er gull OA, 
publisering i et tidsskrift som gjør innholdet fritt tilgjengelig for leserne.  
En annen rute er hybrid publisering, der en artikkel kan bli publisert i et abonnementstidsskrift 
hvis utgiver samtykker i å publisere den spesifikke artikkelen åpent. Gebyrene for denne 
publiseringsmodellen er vanligvis betydelig høyere enn i gull OA.  
Det tredje alternativet kan undergrave hele planen. Dette er grønn OA. Du kan publisere i 
hvilket som helst tidsskrift så lenge den publiserte versjonen er tilgjengelig umiddelbart 
gjennom et åpent arkiv, og så lenge forfatteren beholder opphavsretten, umiddelbart etter 
publisering. I dag krever store forskningsfinansiører at tidsskrifter frigjør publiserte versjoner 
med en embargo på seks til 12 måneder.  
 
Noen tror kanskje at dette er et radikalt skritt som vil redusere utgivernes evne til å selge sine 
tidsskrifter, og kanskje tvinge dem til å redusere prisene. Vi tror dette er lite sannsynlig. Plan S 
foreslår ikke at tidsskrifter må tilgjengeliggjøre redaksjonelt innhold, som for eksempel 
anmeldelser, debattinnlegg og kronikker. Plan S kan føre til at utgivere øker denne delen av 
tidsskriftene. Disse vil kun være tilgjengelige i abonnementsversjonen av tidsskriftet, og 
forskerne vil insistere på å få tilgang.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

KD underminerer Plan S gjennom systemet for resultatbasert finansiering knyttet til publisering 
slik systemet er bygget i dag. En kritikk av Plan S er at det ikke er nok gode åpne tidsskrifter å 
publisere i. Tradisjonelle tidsskrifter har brukt mange år på å bygge et sterkt omdømme. Den 
prestisjen forskere oppnår når deres arbeid er publisert i disse tidsskriftene, blir sterkt 
forsterket av karrieresystemet vi har, tilsettinger, tildelingsprosesser, forskningsevaluering og så 
videre. Åpen tilgangstidskrifter er så nye at de ennå ikke har oppnådd den samme synligheten. 
Det utbetales nesten tre ganger så mye for publikasjoner på nivå 2 enn på nivå 1. Dette er et 
betydelig økonomisk insentiv for å publisere i ett av tidsskriftene som ligger i denne listen, og 
det er nesten ingen gull OA-tidsskrifter på nivå 2. 
Samtidig oppfordrer KD institusjonene til å forplikte seg til DORA-erklæringen som oppfordrer til 
at evaluering skal skje på grunnlag av den enkelte artikkel og ikke kanalen den ble publisert i. 
Denne selvmotsigelsen kan løses ved å fjerne nivå 2 i den nasjonale publiseringsindikatoren.  
Etter å ha sett effekten av de økonomiske insentivene i vårt publiseringssystem vil full 
overholdelse av Plan S mest effektivt oppnås dersom det økonomiske incitamentet er knyttet til 
publisering i henhold til Plan S. La forskerne få publisere der de vil, men la RBO'en være knyttet 
til åpen tilgang til publikasjonene.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Plan S har til hensikt å løse problemet med tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Vi støtter denne 
ambisjonen om åpen tilgang til forskningsresultater. 
Dersom Plan S oppnår sitt mål kommer vi fortsatt til å betale forskere for å forske, for tiden de 
bruker til å fagfellevurdere- og redigere artikler, og vi vil fortsatt betale for å se de publiserte 
resultatene. Sistnevnte vil ikke være gjennom abonnementsavgifter, men gjennom APCs 
(artikkelbehandlingskostnader, betalt av forfatterne eller deres tilskudd). Vi fortsetter å betale tre 
ganger. 
Plan S adresserer ikke de uforholdsmessige og uetiske fortjenestemarginene hos de mektige 
akademiske forlagene. Utgivere vil forlange reforhandlinger av dette pristaket like ofte som de 
krevde reforhandlinger av abonnementspriser for å opprettholde fortjenesten på dagens nivå. 
Det enkle og overordnede problemet med tradisjonelle utgivere som Plan S ikke kan løse, er at de 
ikke har noe incitament til å senke sine profittrater. Så lenge Plan S forutsetter samarbeid med 
kommersielle forlag, og så lenge noen få tidsskrifter blir ansett for å ha den høyeste prestisjen, vil 
ikke Plan S bidra til å løse dette mye alvorlige problemet. Plan S gir ikke direkte incentiver til å 
redusere publiseringskostnader, noe som synes en tapt mulighet. Kostnadstak for 
publiseringsgebyrene er ikke riktig virkemiddel.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Vi støtter det som følger av Plan S, for eksempel økt publisering i tidsskrifter med åpent 
tilgang, fjerning av embargoperioder osv. Fra vårt perspektiv representerer veiledningen til 
prinsippene en nesten fullstendig kapitulering til utgivernes interesser. De vil medføre at det 
er usannsynlig at planen presser ned abonnementspriser eller at mange tidsskrifter snur 
forretningsmodellen sin til en åpen tilgangsmodell. 
Planen vil mislykkes i å realisere en av kjernevisjonene, nemlig mer håndterbare kostnader for 
universiteter med stram økonomi. Planens grunnleggende feil er forsøket på å løse disse 
utfordringene sammen med de store forlagene.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

OsloMet ser frem til behovsanalyse og vi vil gi ytterlige tilbakemeldinger når den foreligger.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskningsrådet bør implementere Plan S for nye utlysninger.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



14 

F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

I overgangen må vi ha særlig omtanke for unge forskere. Framover vil de konkurrere mot erfarne 
forskere som har merittert seg i det gamle systemet gjennom en hel karriere. Hvordan skal vi 
sørge for de unge forskernes muligheter til å bygge en karriere? 
 
Det må sikres at implementeringen av Plan S ivaretar interessene til alle parter på en best mulig 
måte: forskere, UH-sektoren, forskningsfinansiører og utgivere av vitenskapelige tidsskrifter. 
 
OsloMet – storbyuniversitetet støtter det europeiske arbeidet for åpen tilgang til 
forskningsartikler (Plan S) fordi dette er det beste for samfunnet både nasjonalt og globalt. Det 
vil gi oss en mer kunnskapsbasert samfunnsutvikling og gjøre forskningen mer tilgjengelig for 
allmennheten, og være et bidrag til utvikling av et demokratisk samfunn.  
OsloMet har i lang tid arbeidet systematisk med å legge til rette for publisering i åpne kanaler, 
blant annet gjennom et eget publiseringsfond.



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Gro Jamtvedt

Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

gro.jamtvedt@oslomet.no

Godkjenner

✘

Fakultet ved universitet

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Det fremkommer ikke tydelig om dette gjelder all offentlig finansiering i Norge eller kun 
forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet og EU/ERC. Dette utgjør en vesentlig forskjell 
mht. implemementering og konsekvenser og må derfor tydeliggjøres. 
 
Pkt. 2: Kravet om null embargo kan gi praktiske utfordringer, og det bør derfor åpnes for korte 
forsinkelser (én md.) 
 
Pkt. 3: Forhandlingene er fortsatt i prosess og det er usikkert hvilke forlag som vil inngå 
overgangsavtaler. Hvis mange viktige tidsskriftene ikke inkluderes vil dette by på utfordringer. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Fakultetet støtter full Open Access (OA), men vi er bekymret for at implementeringen skjer for 
raskt og at dette kan føre til uheldige konsekvenser dersom ikke mer er på plass ved 
implementeringstidspunkt. Uheldige konsekvenser kan være knyttet til:  
 
• Karriereutvikling for forskere som konkurrerer med forskere i land som ikke støtter Plan S, 
f.eks. ift publiseringskanaler, konsekvenser for CV-bygging etc. Unge forskere kan bli spesielt 
sårbare: Fram til de store tidsskriftene støtter opp under Plan S er risikoen stor for at våre unge 
forskere må publisere i lavere rangerte tidsskrifter. De vil da kunne få problemer med å bygge 
en god publiserings-CV sammenlignet med forskere i land som ikke støtter Plan S. 
 
• Rekruttering, internasjonalt samarbeid  og publisering med forskere fra land utenfor Plan S. 
Mht. sampublisering er det uklart hvilke publiseringsregler som skal gjelde ved internasjonalt 
samarbeid med medforfattere på tvers av instanser/land som har signert/ikke signert PlanS. 
 
 
Innen helseforskning er det mange OA-tidsskrifter, men en stor del av de kvalitetsmessige beste 
tidskriftene er per i dag ikke OA. Plan S samsvarer ikke med den norske publiseringsindikatoren 
der det per i dag er få OA-tidsskrifter på nivå 2. Dette er uheldig og det er viktig at vi ikke har to 
nasjonale ordninger som på så måte jobber "mot hverandre", selv ikke i en overgangsperiode.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er utfordrende at cOAlition S er liten i den globale kontekst: Så vidt vi kan se deltar få andre 
nasjonale forskningsråd (slik som Norges forskningsråd) i cOAlition S. Det kan føre til at 
konsekvensene for Norge blir større enn hos de fleste andre. I tillegg er mange av våre viktige 
samarbeidspartnere utenfor EU (f.eks. USA og Kina) ikke «underlagt» Plan S. «Tyngden» som 
skal til for å få de store forlagene til å endre publiseringspolicy er derfor kanskje ikke så stor som 
det man ønsker. Dette skaper bekymring for at endringen hos forlagene vil ta lengre tid  
enn det cOAlition S har sett for seg. Av den grunn mener vi implementeringsfasen burde hatt en 
lengre tidslinje og at kravene ikke burde iverksettes før tidligst 2025 (slik som Forskningsrådene i 
Sverige og Danmark ser for seg). 
 
 
 
Vi mener videre at null embargo er uheldig i en overgangsperiode der mye er uavklart mht. 
hvilke tidsskrifter som inngår overgangsavtaler. Denne bør økes til f.eks. seks md. for å redusere 
uheldige konsekvenser for forskerne intill flere avklaringer er gjort. 
 



6 

B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Vår oppfatning er at veilederen er uklar på dette punktet. 
 
Vi mener det er uklart hva som ligger i "cOAliation S members will ensure financial support for OA 
publishing" og "grants can be used". Dette skaper en usikkerhet mht. store publiseringskostnader 
som ser ut til å bli liggende på institusjon/prosjekt/forsker. 
 
Overgangen til ny forretningsmodell for tidskriftene vil kunne ta tid og det er lite beskrevet 
hvordan en slik overgangsperiode skal ivaretas økonomisk. Det økonomiske gapet mellom 
nåværende forretningsmodell for abonnementtidsskriftene og full OA-modell er stort.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Hvis alle fakultetets artikler skal publiseres OA gull vil dette bety en økning av konstnader. Per 
dags dato ligger fakultetet på ca. 75 % OA-publisering, men kun ca. 35 % OA gull/grønn uten 
embargo. Institusjonens avsatte midler for OA gull er i dag ikke nok for å dekke en dreining til 
full OA. Innsparing av abonnementkostnader vil kunne dekke en del av kostnadene, men 
sannsynlivis vil det i en overgangsperiode være behov for å avsette midler både til 
abonnementer og til OA ettersom forskerne er avhengig av å ha tilgang til forskningsartikler 
som enn så lenge ikke er OA. 
 
Det er også en viss fare for økonomiske utfordringer i samarbeidsprosjekter der våre forskere 
kun er én av flere forfattere, og alle de andre er finansiert utenfor Plan S. Vil det bety at vi må 
ta alle kostnadene for publisering ettersom dette er krav fra Norge (selv om vi kanskje kun har 
en mindre rolle i prosjektet/publikasjonen)? 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Kostnader til publisering må dekkes av finansieringskildene og inngå i budsjettet til søknader. 
Det er viktig at det er mulig å budsjettere dette som direkte kostnader slik at store prosjekter 
med mange publikasjoner ikke blir skadelidende fordi dette kun kan budsjetteres som 
indirekte kostnader. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

N/A
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

N/A
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

N/A
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Kravene  bør tidligst gjelde nye utlysninger fra og med 1.1.2020 (se utfyllende kommentarer pkt. 
A-3 ang en lenger tidshorisont for implementring). 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

N/A
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Fri mulighet til adaptasjon gitt anerkjennelse av kilde kan framstå som vanskelig, siden viktige 
faktuelle aspekter kan gå tapt uten relevante kontrollmekanismer. Videre ser det ut til at det 
også åpnes for kommersiell utnyttelse så lenge kilde er angitt, men dette framstår som utydelig.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

N/A
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

N/A
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

N/A
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

N/A



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Henrik Urdal

Institutt for fredsforskning (PRIO)

urdal@prio.org

Godkjenner

✘

Forskningsinstitutt

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Veilederen problematiserer ikke de potensielt negative konsekvensene av at 
implementeringsplanen representerer en svært omfattende omlegging av det som er 
gjeldende akademisk publiseringspraksis og kvalitetssikring i forskningssystemet. En så 
betydningsfull reform burde vært gjenstand for en grundig konsekvensutredning. Som et 
minimum er det grunn til å tro at Plan S vil føre til betydelige overgangsutfordringer gitt den 
korte tidshorisonten og relativ mangel på høykvalitetstidsskrifter. Veilederen tar ikke høyde 
for at de fleste høykvalitetstidsskrifter er globale i sin rekkevidde, og at et dramatisk tiltak 
blant et beskjedent antall finansieringsaktører i ytterste konsekvens kan føre til at det 
utvikler seg ‘forskningssiloer’ der forskere fra Plan S-land, som utgjør mindretallet, 
publiserer i andre og mindre anerkjente kanaler enn de forskerne som står utenfor.

Som veilederen påpeker er det er stor variasjon mellom fagområdene mht tilgjengelighet av 
gode Gull OA-kanaler. Det er prisverdig at det skal utføres en scoping av behovet for å 
støtte nye, åpne tidsskrifter, men det vil ta tid å etablere høykvalitetskanaler. Veilederen 
burde diskutert muligheten for en sekvensiell innføring, der implementering først skjer 
innenfor disipliner der overgangsproblemene er minst. Videre er det nødvendig både å 
redusere barrieren for Plan S kompatibilitet for hybridtidsskrifter via deponering av 
postskript versjoner, og se på finansieringsløsninger for diamant OA.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

PRIO er enig i det overordnete målet om mer åpen forskning, og har selv vært en 
pådriver for deling av forskningsdata og -kode. En rask implementering der Norge blir 
ett av få land som går i front er en risiko, og kan særlig ramme de fremste 
forskningsmiljøene i Norge som har betydelig finansiering fra NFR og EU. Dette bryter 
med langsiktige forskningspolitiske målsetninger om økt forskningskvalitet og 
internasjonalt samarbeid og rekruttering. Internasjonale forskere som står utenfor Plan 
S vil få et disincentiv mht å samarbeide med norske forskere.

Vi anbefaler at det foretas en grundig konsekvensutredning og at en tillater mer tid til 
implementering. Det er en forutsetning at man har en kritisk masse OA 
høykvalitetstidsskrifter før Plan S kan implementeres. Med bakgrunn i det norske nivå 1 
og nivå 2 systemet vet vi at Plan-S berørte forskere vil utelukkes fra å publisere i 86% 
av vitenskapelige tidsskrifter og 97% av internasjonalt ledende tidsskriftene (nivå 2), 
ettersom disse tidsskriftene ikke gir åpen tilgang på den måten Plan S foreskriver.

For å lykkes er det nødvendig at implementeringsløsningene rundt de tre ulike sporene 
representerer reelle muligheter for tidsskrifter til å bli Plan S kompatible. Det må legges 
til rette for at gode tidsskrifter som drives av akademiske foreninger (‘society 
journals’) kan videreføres gjennom en bærekraftig ‘grønn OA’ modell og utvikling 
av ‘diamant OA’ finansieringsmodeller som både gir gratis tilgang og gratis 
publisering. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Generelt er det viktig å etablere praktiske løsninger som gjør det mulig for forskere, 
forskningsinstitusjoner og tidsskrifter å realisere Plan S uten å tape for mye i en 
overgangsperiode. Ikke minst bør dette vurderes gjennom en sekvensiell 
implementering hvor en sikrer at der finnes OA publiseringskanaler med høyt nivå når 
planens krav iverksettes på det enkelte området, og å starte med de områdene som har 
gode OA tidsskrifter.

Et mulig tiltak som ikke er berørt i veilederen er støtte til ‘diamant OA’, der både 
publisering og bruk er gratis. Dette vil kunne være en attraktiv modell for mange 
tidsskrifter som i dag drives av akademiske foreninger, og som samtidig unngår at 
finansielle motiver blir så tett knyttet til publiseringsvurderinger. En slik modell er videre 
viktig for å unngå at man i internasjonale fagfelt får en oppdeling mellom Plan S og 
ikke-Plan S-land som følge av ulik betalingsvillighet. 

Åpen forskning er et betydelig videre spørsmål enn OA. Forskningsrådet bør ha 
ambisjoner om å stimulere til økt deling av data , forskningsdesign, og kode, slik enkelte 
tidsskrifter og fagmiljøer allerede har etablert. Videre er hovedutfordringen for bruk av 
forskning ofte ikke først og fremst et spørsmål om tilgjengelighet på forskningsartikler, 
men om hvordan forskningsresultetene formidles. Støtte til populærvitenskapelig 
formidling og generell allmengjøring av forskningsresultater bør prioriteres, og 
insentivordninger som fremmer bred og efektiv formidling bør utredes.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

En hovedutfordring med et APC-basert finansieringssystem er de sterke finansielle 
incentivene knyttet til høye akseptrater. Dette kan ha en slagside ved at mekanismene for 
kvalitetssikring knyttet til å få sine arbeider publisert i tidsskrifter med lav akseptrate, 
svekkes. I praksis er dette en reell og alvorlig trussel for forskningskvalitet over tid.

Denne dynamikken kan forsterkes ved en standardisering av APCs, slik veilederen legger 
opp til. En maksimumssats har den utfordring at det vil redusere konkurranse basert på 
kvalitet dersom det i realiteten blir ett felles tak for alle tidsskrifter uavhengig av hvilken 
kvalitet de leverer.

Veilederen er videre svært uspesifikk på mulige konsekvenser for forskere i sør. Mens 
åpen tilgang til publisert forskning vil være et ubestridt gode (selv om mange forlag i dag 
tilbyr institusjoner i sør gratis tilgang til innhold, uten embargo), er det naivt å basere seg 
på at det kravet Plan S setter til tidsskrifter mht å ettergi APCs for ubemidlete forskere fra 
sør vil sørge for likestilte muligheter for publisering (ulikt situasjonen i dag). Gitt en modell 
der det bærende finansielle elementet er inntekter fra APCs er det overveiende sannsynlig 
at mange aktører ikke vil oppfylle et pålegg om gratis og likestilt publisering for forskere fra 
sør. All den tid avvisning kan skje under dekke av kvalitetshensyn er det også vanskelig å 
monitorere om tidsskrifter i praksis etterlever et slikt krav.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Det er et åpent spørsmål hvordan publiseringsavgiftene skal finansieres og evt støtte 
skal distribueres. Et APC-basert betalingssystem representerer videre en institusjonell 
utfordring knyttet til hvem som skal bestemme hva som skal publiseres. Så lenge det 
ikke foreligger ubegrensete midler, og forutsatt at distribusjon av midler skjer på 
institusjonsnivå, må institusjonene selv foreta løpende vurderinger av hvilke arbeider 
og hvilke forskere som skal publiseres.

Det er et åpent spørsmål hvordan APC-finansiering vil dekkes av Plan S partnere, som 
Norges Forskningsråd: vil APC dekkes for publikasjoner etter prosjektslutt? Vil det 
være max. tak for budsjettering av APC per prosjekt? Hva med PhD’er som ofte 
produserer artikler som publiseres etter formell prosjektslutt, vil slike dekkes? Og hva 
med dekning av APC for å publisere for yngre forskere, mellom institusjonstilhørighet 
eller finanserte forskningsrprosjekt? Disse kan idag få publisert, ofte nyskapende, 
viktig forskning, men vil kanskje særlig blir rammet av (unintenderte) følger av en 
ordning som i hovedsak baserer seg på APC-finansiering.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Som nevnt over er et mulig tiltak som ikke er berørt i veilederen at det ytes støtte til ‘
diamant OA’, der både publisering og bruk er gratis. Dette vil kunne være en 
attraktiv modell for mange tidsskrifter som i dag drives av akademiske foreninger, og 
som samtidig unngår at finansielle motiver blir så tett knyttet til 
publiseringsvurderinger. 

I den grad virkemidler skal implementeres, bør uintenderte bieffekter utredes 
grundig, før slike settes ut i livet. Her bør hensyn til forskningskvalitet alltid veie tungt, 
i likhet med varsomt overfor tildels store fagforskjeller i tidskriftlandsskapet med 
tanke på tilgang på høykvalitetstidsskrifter som er OA og Plan S-kompatible idag.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er prisverdig at det planlegges en gap analysis og at det skal ytes støtte til nye 
kvalitetskanaler. Dette er tiltak som vil ta tid, og det er godt dokumentert at det innenfor de 
fleste fagfelt finnes ingen, eller kun veldig få, ledende OA-tidsskrifter. For at PlanS skal 
lykkes, er det avgjørende at det finnes en kritisk masse høykvalitets OA 
publiseringskanaler på alle fagområder, noe som kan gjøre det nødvendig å utsette 
implementeringstidspunkt, alternativt implementere sekvensielt alt ettersom ulike fagfelt 
er ‘modne’ i betydningen at de har en kritisk masse gode OA-tidsskrifter.

Hvordan platformer, inkludert Cristin i norsk sammenheng og f.eks. ‘institutional 
repositories’slik PRIO har, kan bli Plan-S kompatible på måter som er ressursmessig 
gjennomførbart – og som gjør disse lett søkbare og enkle å administrere for forskere og 
forskningsinstitusjoner fremstår noe uklart.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

En betydelig begrensning i mulighetene til å publisere i de mest anerkjente tidsskriftene 
kan ha karrieremessige konsekvenser for norske forskere, det kan gjøre norske 
forskningsmiljøer mindre attraktive som partnere i internasjonale forskningssamarbeid, 
og det kan potensielt føre til at norske forskningsmiljøer blir mindre konkurransedyktige i 
kampen om internasjonale forskningsmidler. Det er derfor avgjørende at det finnes 
gode, anerkjente OA tidsskrifter i det implementeringen gjennomføres. 

Dette er viktig – ikke på grunn av den enkelte forskers karrierutvikling per se – men 
fordi det er gjennom ambisiøs og banebrytende forskning at forskningsfronten flyttes, og 
den kunnskap og innovasjon samfunnet er avhengig av, produseres, testes, raffineres, 
formidles, og kan omsettes i relevant politikkutforming. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

I den grad virkemidler skal implementeres, bør uintenderte bieffekter utredes grundig, 
før slike settes ut i livet. Her bør hensyn til forskningskvalitet alltid veie tungt, i likhet 
med varsomhet i fht tildels store fagforskjeller i tidskriftlandskapet med tanke på tilgang 
på høykvalitetstidsskrifter som er OA og Plan S-kompatible idag.
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

PRIO er av den generelle oppfatning at implementeringsprosessen må gis bedre tid enn 
antydet, og skje gradvis. Plan S bør uansett tidligst gjøres gjeldende fra og med nye 
utlysninger, med første start for nye utlysninger tidligst fra 1. januar 2020. 
Implementeringen bør gjøres sekvensielt for ulike områder. Det avgjørende er at en sikrer 
at OA kvalitetstidsskrifter er tilgjengelige når Plan S innføres.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er viktig at grønn OA gjennom deponering av en forfatterakseptert versjon (AAM) i et 
vitenarkiv blir en reell vei. De restriksjonene som i dag ligger på denne veien gjør at det 
er usannsynlig at mange tidsskrifter og forlag ser den som realistisk. For at tidsskrifter 
skal kunne bli Plan S-kompatible gjennom en grønn OA modell bør det vurderes å 
redusere de strenge tekniske kravene til manuskripter, sette krav om en mindre krevende 
lisens enn CC-BY, og vurdere å tillate en kort embargoperiode, i det minste i en 
overgangsperiode.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Som beskrevet over bør veilederen inkludere en vei via diamant OA, som gjør både 
publisering og bruk gratis. Det reduserer de mange problematiske aspektene ved 
APCs knyttet til hvem som skal betale; ulik betalingsvilje gitt ulike nasjonale 
publiseringsordninger; konsekvenser for forskere med liten betalingsevne i det globale 
sør; og institusjonelle utfordringer med fordeling av publiseringsmidler. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er viktig at grønn OA gjennom deponering av en forfatterakseptert versjon (AAM) i et 
vitenarkiv blir en reell vei. De restriksjonene som i dag ligger på denne veien gjør at det er 
usannsynlig at mange tidsskrifter og forlag ser den som realistisk. For at tidsskrifter skal 
kunne bli Plan S-kompatible gjennom en grønn OA modell bør det vurderes å redusere 
de strenge tekniske kravene til manuskripter, sette krav om en mindre krevende lisens 
enn CC-BY, og vurdere å tillate en kort embargoperiode, i det minste i en 
overgangsperiode.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Hybride tidsskrifter som drives av akademiske foreninger bør tilbys en lenger 
transisjonsperiode enn tre år, slik veilederen tillater nå. En grunnleggende utfordring 
er at disse tidsskriftene i dag representerer globale fagmiljøer inenfor såvel som 
utenfor Plan S, slik at overgangen fra en finansieringsmodell til en annen vil være 
spesielt krevende. For mange av disse vil en ‘diamant OA’-modell kunne være 
aktuell strategi på sikt.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Rolf Reber

UiO

rolf.reber@psykologi.uio.no

Godkjenner

✘

Professor

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Punktet er klargjort i veilederen. Det ser ut at  publikasjoner kunne gjenbrukes også for 
kommersielle formål, som f.eks. reklame. Dette synes jeg kunne få tvilsomme konsekvenser. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Forslagene betyr for meg personlig at jeg kan ikke lenger samarbeide med mine partnere i USA, 
Australia, Tyskland og Sveits dersom et prosjekt er finansiert av NFR. De er ganske tydelige på at 
de ønsker å publisere i de beste tidsskriftene; og det er for tiden ikke tidsskrifter med åpen 
tilgang. 
Dessuten har vi stoppet å drøfte en SFF-søknad. Grunnen er at Plan S gjør det umulig å 
rekruttere de beste internasjonale samarbeidspartnere til en SFF; som sagt ønsker de å 
publisere i de beste tidsskriftene og vil ikke bli begrenset i sitt fritt valg av publiseringskanaler. 
Dessuten spør jeg meg hvorfor jeg skal bruke rundt 300 millioner kroner i skattepenger når 
forskningen ikke kan publiseres i de beste tidsskriftene. 
Dersom Plan S blir implementert, dropper jeg å være med i en SFF-søknad og prøver å finne 
internasjonale samarbeidspartnere ikke underlagt Plan S. Jeg har gode erfaringer med denne 
strategien fra en tid jeg manglet ekstern finansiering. I denne perioden kunne jeg gjennomføre 
god forskning som publisertes i gode tidsskrift. Dette blir kanskje den mest rasjonelle 
fremgangsmåten dersom NFR-finansiering begrenser publiseringsmulighetene, minst så lenge 
universitetene er ikke underlagt Plan S.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forhandlinger mellom biblioteker og forlagene som de skjer for tiden i Tyskland, Sverige og 
Norge. Dette berører ikke akademisk frihet og jeg støtter denne veien til å få åpen tilgang til 
norsk forskning. Denne løsningen er mer fleksibel og tillater publisering i hybrid-journaler. 
I de nasjonale retningslinjene til åpen tilgang står: "Forskere skal undersøke mulighetene for å 
publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og velge åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig." 
Selv om det er klart i retningslinjene at offentlig finansiert forskning må bli offentlig tilgjengelig, 
kommer det frem at forskerne fortsatt kan bedømme hvor hensiktsmessig og vitenskapelig 
forsvarlig det er å publisere i tidskrifter med åpen tilgang.  
Plan S går langt utover disse retninglinjene og tar fra forskeren fritheten og ansvaret til å 
publisere i de best mulige publiseringskanalene. Derfor synes mange forskere Plan S er ulegitim.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Det er uklart hva som skjer når jeg som norsk forsker er medforfatter på en publikasjon med en 
utenlandsk hovedforfatter som er ikke underlagt Plan S. Når de utenlandske forskere ikke har 
anledning til å betale artikkelavgift, får jeg tre valg: 
(1) Jeg er non-compliant, dvs. jeg publiserer hvor de utenlandske hovedforfattere ønsker å 
publisere og unngår forskriften om Open Access og risikerer sanksjoner. 
(2) Jeg trekker meg som medforfatter på publikasjonen. 
(3) Jeg prøver å tvinge frem at artikkelen må publiseres i samsvar med Plan S. Da havner vi i en 
situasjon at jeg ønsker Open Access men trolig ikke får betalt avgiften. Publiseringsprosessen 
stopper opp dersom den norske forskeren ikke velger alternativ 1 eller 2.  
Det finnes tre løsninger til problemet:  
(1) NFR ønsker å forhindre samarbeid med land som ikke tilslutter seg Plan S. Ulempen er at denne 
løsningen forhindrer internasjonalt samarbeid. 
(2) NFR tillater publisering av forskningsfunn med utenlandske hovedforfattere utenfor cOAlition S 
i tidskrift som er ikke Open Access. Dette skaper problemet at norske forskere er i en svakere 
posisjon når man forhandler om hvem skal være hovedforfatter. Det kan være rasjonelt for en 
norsk forsker å være medforfatter i et rennomert tidskrift enn å være hovedforfatter i et mindre 
rennomert tidskrift i samsvar med Plan S. 
(3) NFR betaler artikkelavgift hvis en norsk forsker er medforfatter på en artikkel med utenlandske 
forskere ikke underlagt Plan S. Ulempen er at kostnadene øker.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Vi kan havne i en situasjon hvor norske forskere må trekke seg som medforfatter i en 
publikasjon, noe som motsier Vancouver-reglene.  
Det jeg tror vil skje er at en forsker blir medforfatter men ikke nevner bidrag fra 
forskningsrådet. Så langt jeg vet har det skjedd i andre tilfeller med ekstern finansiert 
forskning. Den eneste ulempen er at man kan ikke nevne artikkelen i fremdriftsrapporten. 
Denne formen for non-compliance er relativt ufarlig for seniorforskere med flere 
finansieringskilder (hvordan vil man finne ut hvilken har virkelig finansiert forskningen i 
artikkelen) men kunne bli et problem for en NFR-finansiert PhD-student eller postdoc når 
utenlandske hovedforfattere oppfordrer dem "to take it or leave it".
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Ingen tiltak skal svekke den vitenskapelige friheten. Plan S er trolig den største trusselen mot 
den vitenskapelige friheten i Norge siden okkupasjonstiden.  
Derfor er det bedre å støtte bibliotekene i sine forhandlinger med forlagene. Dersom 
trusselen at Plan S blir innført bidrar til å hjelpe forhandlingene, er det bra, men andre land 
har ikke tilsluttet seg Plan S fordi den motstrider den lovfestete vitenskapelige friheten. 
Norge skal avstå å være med i Plan S dersom den begrenser muligheten til å publisere i de 
tidskriftene forskere ønsker. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det hadde vært bedre å skape disse mulighetene først og så komme med planer om å publisere 
Open Access. Faktisk har vi forskere ikke mer enn et løfte om plattformer og infrastrukterer. Det 
er tvilsomt at statlige aktører kan skape slike infrastrukturer top-down innen et år. Initiativet til 
nye plattformer, særlig tidskrifter, bør komme bottom-up, dvs. fra forskere. 
Det hadde vært mye bedre -- og punktet mye klarere -- hvis man hadde begynt å bygge 
plattformer og infrastrukturer først og så komme med Plan S etter at man har klart å skape 
akseptable vitenskapelige publiseringsformer.  
Norske forskere blir tvunget innen et år til å avstå fra publikasjoner i anerkjente kanaler og til å 
publisere sine funn i kanaler som man vet ingenting om. 
Det hadde økt planens troverdighet og klarheten av dette punktet i veilederen hvis man hadde 
minst skissert veien til utforming av slike plattformer og infrastrukturer. Enda bedre hadde det 
vært hvis slike plattformer og infrastrukturer allerede hadde eksistert før innføringen av Plan S.  
Derfor foreslår jeg å utsette Plan S og først å bygge den nødvendige infrastrukturen; jeg er faktisk 
forundret at man har bygget dem for lenge siden, noe som øker mistilliten mot en plan uten 
konkrete planer om hvordan man skaper den nødvendige infrastrukturen. Plan S ikke tilfredsstiller 
minimale krav til en prosjektplan; mye håp og tro men ingen evidens at den er gjennomførbar. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

En norsk forsker som har et prosjekt med oppstart 2020 vet ikke hvor han eller hun kan 
publisere sine funn slik at de blir lest av de forskere man egentlig ønsker å kommunisere med. 
For tiden leser jeg ingen Open Access tidsskrift, ikke en gang abstracts eller titler. Ingen tidsskrift 
i mitt felt har en tilstrekkelig reputasjon og ingen blir lest av mine fagkollegaer i utlandet. Dette 
betyr at jeg må under Plan S publisere i tidsskrift mine utenlandske kollagaer ikke leser.  
NFR antar (dersom jeg har forstått det riktig) at dette vil endre seg etter innføring av Plan S. 
Dette er et håp men langt fra sikkert. Det kan like gjerne hende at lesevaner i utlandet ikke 
endrer seg. 
Problemet blir enda større fordi forskere i Norge kan publisere i tradisjonelle tidsskrift dersom 
forskningen er ikke finansiert av forskningsrådet. Det samme gjelder forskere i andre land som 
er med i cOAlition S.  
Toppforskere med flere finansieringskilder vil ha muligheten til å unngå tvang av Open Access 
publisering og dermed fortsatt vil bli synlig i det tradisjonelle publikasjonssystemet. Det kunne 
hende at yngre forskere er tvunget i å delta i et lukket forskningssystem som får ikke 
oppmerksomhet mens eldre, gode og internasjonal mobile forskere kan omgå Plan S.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Som sagt under punkt A3 veien gjennom biblioteksforhandlinger med forlagene.  
De store forlagene alle har begynt å opprette egne tidsskrifter med åpen tilgang som er ikke 
"mirror journals". De er fleksible og vil ha et tidsskriftsportefølje på plass. Vitenskapelige 
foreninger vil ikke ha denne fleksibiliteten. 
Det mest sannsynlige utfallet er at vi får to parallele tidsskriftsystemer, et tradisjonelt uten åpen 
tilgang og et nytt med åpen tilgang, med et hierarki hvor de tradisjonelle tidsskriftene har 
høyere reputasjon og blir lest av de forskere man ønsker å kommunisere med. Derfor er kravet 
fra bibliotekene mye bedre egnet fordi her kreves at tradisjonelle tidsskrift publiserer norsk 
forskning med åpen tilgang, noe som kunne lede til et konkuransefortrinn (flere nedlastinger og 
dermed siteringer) fremfor land som ikke krever åpen tilgang.
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Egentlig bør forskningsrådet ikke tvinge forskere å publisere etter Plan S. Denne tvangen er 
kanskje ulovlig. Meningen av jurister at Plan S er lovstridig vil oppmuntre forskere å ikke følge 
dem. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Som sagt finnes ikke slike plattformer og det er tvilsomt at slike publiseringskanaler med høy 
kvalitet finnes innen et år.
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Jeg synes grønn åpen tilgang er nok. Det som kunne forhandles er den maksimale embargo-tiden 
blir 6 måneder eller at norsk forskning er åpent tilgjengelig, som i planen til norske 
universitetsbiblioteker. 
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Norske biblioteker forhandler frem at norsk forskning blir åpent tilgjengelig, noe som kan skje 
i hybridjournaler uten at man tvinger frem overgangsavtaler. Dette er etter min vurdering 
godt nok.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

Punkt C2: Hvis universitetene ikke implementerer Plan S samtidig med NFR, så kunne man havne 
i en situasjon hvor en seniorforsker har to PhD-studenter, en finansiert av forskningsrådet, en 
internt av universitetet eller med et stipend av et land som har ikke tilsluttet seg Plan S.  
Da blir det f.eks. mest rasjonelt å gi den forskningen med bedre publiseringsutsikter til forskeren 
som er ikke finansiert av forskningsrådet. Det finnes noen såkalte "perverse incentives" i Plan S. 
 
Punkt C1: Plan S er bygget på håp og tro istedenfor fakta og evidens. Det finnes ingen plattformer 
eller infrastrukturer; det er tvilsomt at aktørene bak Plan S kan skape dem innen et år. Derfor 
oppfordrer jeg forskningsrådet og de andre partnere i Plan S å skape plattformer med åpen 
tilgang og den nødvendige infrastrukturen innen et år som de har lovet. Hvis de har vist at de 
klarer dette kan man se om Plan S er gjennomførbart uten de negative konsekvensene for 
internasjonal samarbeid og yngre forskere nevnt ovenfor. 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Brita Bye

Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå (SSB)

brita.bye@ssb.no

Godkjenner

✘

Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå (SSB)

□ 

□ 



3 

A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Det er viktig å ikke låse seg til publiseringsløsninger nå. Endringene går raskt og Plan S må ikke 
begrense mulighetene for OA utvikling. Det kan tenkes at noen tidsskrifter vil kombinere 
forretningsmodeller, eks hybridmodeller, som kan bidra til reell OA. Etter planen skal hybrid kun 
være tillatt i en overgangsperiode og skal evalueres i 2023. SSB anbefaler at hybridtidsskrifter 
anbefales så lenge det er behov for slike. Det bør samtidig ikke utelukkes at det utvikles 
hybridmodeller som er levedyktige og gir det ønskede resultat om OA.  
De tre variantene av OA utfyller hverandre og vil kunne fungere, gitt at det finnes OA-løsninger som 
fyller kravene og holder høy kvalitet på alle områder. Innen fagområder der det ikke er tilstrekkelig 
med OA-kanaler, vil ikke planen fungere. Vi forutsetter derfor at det tas initiativ til å etablere 
OA-kaner innen disse områdene før omlegging. Vi forutsetter at cOAlition S tar en gjennomgang for 
å identifisere fagområder uten tilfredsstillende OA-kanaler. Det norske publiseringsutvalget kan 
bidra på dette området. En måte å etablere anerkjente OA-kanaler er å arrangere konkurranser på 
kvalitet og pris innen de aktuelle fagområdene. Konkurransene vil gi noen OA-kanaler den 
nødvendige anerkjennelsen og utvikle høykvalitets OA-tidsskrifter som utfordrer markedsmakten til 
forlagene, og bidra til noen av dagens anerkjente abonnementskanaler velger å endre til OA for å 
fortsette å være den ledende kanalen innen fagområdet. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

SSB er enig i målet om mer åpen forskning, men vil presisere at den foreslåtte gjennomføringen 
av Plan S planlegges med svært høy risiko. Risikoen er knyttet til den raske implementeringen i 
en situasjon der det er usikkert om størrelsen på koalisjonen er stor nok til å få til den ønskete 
overgangen, noe som kan ha negative konsekvenser for blant annet internasjonalt samarbeid og 
rekruttering. Dette er vi meget skeptiske til. Vi vil foreslå at en tillater mer tid til 
implementering. Det er nødvendig med en kritisk masse høykvalitetstidsskrifter før Plan S kan 
implementeres.  
Gjennomføringen må forberedes ved å etablere praktiske løsninger som gjør det mulig for 
forskerne og institusjonene å publisere innenfor rammene som legges og dermed å realisere 
Plan S. Dette innebærer også en sekvensiell gjennomføring. 
I utviklingen mot OA er det viktig at en ikke låser seg til konkrete forretningsmodeller og 
publiseringsmodeller, men implementerer langs parallelle spor. Plan for implementering 
utarbeidet av cOAlition S følger i all hovedsak dette. Tidslinjen bør likevel vurderes, slik at 
forutsigbarheten for forskningsmiljø og partnere ivaretas og slik at en sikrer at det finnes OA 
publiseringskanaler med høyt nivå når planens krav iverksettes. 
Vi mener at cOAlition S har tatt et stort og viktig ansvar, men må redusere risiko så langt mulig 
ved å være proaktive på løsningsutvikling, da denne kan ikke overlates til et uvillig og umodent 
marked. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskningsmiljøene trenger lett tilgjengelige, gode oversikter over publiseringskanaler hvor det 
er akseptert å publisere i henhold til de tre kriteriene. Kravene i Plan S er komplekse og den 
enkelte forsker kan ikke holde oversikt over hvilke tidsskrifter som tilfredsstiller kravene. 
 
Vi viser til forslagene under punkt 1 og 2 om å etablere praktiske løsninger som gjør det mulig 
for forskerne og forskningsinstitusjonene å realisere Plan S uten å tape for mye i en 
overgangsperiode: 
- Sekvensiell implementering for å sikre at der finnes OA publiseringskanaler med høyt nivå når 
planens krav iverksettes på det enkelte området. En bør starte med områder som har gode OA 
tidsskrifter 
- Identifisere OA tidsskrifter på alle områder som en er enig om at holder høy kvalitet og er 
akseptabelt priset, og anbefale disse 
- Vurdere støtte til ‘diamant OA’, der både publisering og bruk er gratis 
- Etablere tilgjengelige oversikter over publiseringskanaler hvor det er akseptert å publisere iht 
de tre alternativene. Vurder ‘S-merking’ som også inneholder advarsler mot røvertidsskrifter og 
hvordan sjekke kvalitet  
- Etablere et felleseuropeisk register over publiseringskanaler hvor det er akseptert å publisere 
iht de tre alternativene 
- Åpne for nye forretningsmodeller og publiseringskanaler -  ikke utelukke at forlagene kan 
utvikle hybridmodeller som er levedyktige og som gir det ønskede resultat 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

SSB er enig i at publiseringskostnader bør reflektere publiseringskanalens faktiske kostnader og 
bør være transparente. Vi støtter en gjennomgang av publiseringskostnader. En standardisering av 
APCs har imidlertid den utfordring at det vil redusere konkurranse basert på kvalitet dersom det i 
realiteten blir et felles tak for alle tidsskrifter uavhengig av hvilken kvalitet de leverer. 
SSB mener at offentlige forskningsfinansierende institusjoner bør dekke 
forskerens/forskningsinstitusjonens kostnader med OA publisering. Inntil forskningsfinansieringen 
dekker OA publisering, må SSBs kostnader dekkes av nasjonale ordninger.  
Dersom OA-publisering baserer seg på forskningsfinansiering, må en også vurdere en ordning for 
de som ønsker å forske og publisere uten å ha NFR-finansiering. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

For SSBs del er det avgjørende at publiseringskostnader dekkes av nasjonale ordninger. SSB 
har stadig mer begrenset økonomi til å abonnere på tidsskrifter og har ikke egne midler som 
kan omgjøres til å dekke publiseringsavgifter.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Punktet er relativt klart. Imidlertid er det viktig med en kritisk masse av høykvalitets OA 
publiseringskanaler på alle fagområder før Plan S implementeres. Forskerne må gis reelle 
muligheter for åpen publisering i tidsskrifter med godt renommé. En gap-analyse kan gi viktig 
informasjon, og kan gi incentiver for etablering av gode OA-tidsskrifter der slike mangler.  
De beste tidsskriftene innenfor SSBs fagområder er per i dag ikke OA. SSB støtter FFAs forslag om 
at cOAlition S utlyser en konkurranse hvor de mest prominente OA tidsskriftene innen hver 
disiplin eller område selekteres. Vinnerne kan være OA-tidsskrifter som har lagt om fra 
abonnement til OA, eller eksisterende eller nye OA-tidsskrifter. Vinnerne bør få noe finansiell 
støtte, jfr forslaget fra cOAlition S, men viktigst vil være anerkjennelse for kvalitet. Kriteriene for 
utvelgelse kan være (i tillegg til gull OA) høy kvalitet på og rask referee prosess, ingen/lav APC, ev 
andre. For at dette skal fungere, er det avgjørende at cOAlition S (eller andre som organiserer 
konkurransen) nyter stor respekt og autoritet i forskningsmiljøene.  
En bør starte med et avgrenset antall områder for å høste erfaringer, som for eksempel de 5 beste 
tverrfaglige tidsskriftene og de 100 beste OA tidsskriftene inne et utvalg disipliner. Resultatet vil 
være at vinnerne vil få anerkjennelse for høy kvalitet og bli foretrukket. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

SSBs forskere og forskningsavdelingen har et legitimt behov for å publisere i de mest anerkjente 
tidsskriftene og derigjennom ivareta sin egen karriere og forskningsmiljøenes attraktivitet som 
samarbeidspartnere. I motsatt fall, risikerer forskere å bremse sin karriereutvikling og ikke minst 
risikere at norske forskningsmiljø å bli mindre attraktive som samarbeidspartnere, blant annet i 
konkurransen om internasjonale forskningsmidler. Det vil i så fall være en svært høy pris å 
betale for den enkelte forsker og forskningsmiljø. 
 
Det er derfor avgjørende at det finnes gode, anerkjente OA tidsskrifter i det implementeringen 
gjennomføres på det enkelte området. Ved implementeringen av OA må det foreligge en plan 
for hvordan få tidsskrifter med høy impact faktor i OA. Det bør videre tydeliggjøres hvordan NFR 
vil prioritere forskere med publikasjoner i slike tidsskrifter versus de som publiserer i OA. Det er 
spesielt viktig i ‘gap perioden’. 
 
For å redusere usikkerhet, bør det utarbeides kriterier for publisering fra internasjonalt 
samarbeid med land der det ikke er krav for OA publisering som f.eks. USA. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Plan S bør ikke implementeres før det underliggende rammeverket er på plass. Det vil være 
uheldig med endringer med tilbakevirkende kraft. Det er derfor viktig at Plan S ikke implementeres 
for prosjekter hvor elementer i Plan S ikke er inkludert i prosjektbeskrivelsen. Første mulige 
implementering vil dermed være for utlysninger fra og med 1/1/2020 – gitt at rammeverket er på 
plass til den tid. Dersom dette ikke er tilfellet, bør ytterligere utsettelser vurderes. 
SSB understreker at det vil være vesentlig at implementeringsprosessen gis bedre tid enn antydet 
og at den må skje gradvis – også for at det er tilstrekkelig med tid til å få på plass 
overgangsordninger. Krav for publisering fra NFRs side må være fastlagt ved søknadsfrist.  
Implementeringen bør gjøres sekvensielt for ulike områder jf våre forslag over, der en starter med 
områder hvor det finnes gode OA tidsskrifter i dag og over tid etablerer slike på nye områder. Det 
avgjørende er at en sikrer at OA kvalitetstidsskrifter er tilgjengelige når Plan S innføres. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

I evalueringen bør det vurderes om det er etablert tilstrekkelig med OA-kanaler med 
tilfredsstillende APC innen alle fagområder. Publiseringsutvalget kan brukes i en slik vurdering. Det 
bør også vurderes om kravet gir problemer fremover for forskere når det gjelder å dokumentere 
forskningsresultater på en synlig måte, for rekruttering til noen institusjoner eller om det er 
nødvendig med tiltak. Det bør også vurderes om tilbudet om felles vitenarkiv fungerer 
tilfredsstillende.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



15 

2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Som beskrevet over bør veilederen vurdere å inkludere en vei via ‘diamant OA’, som gjør både 
publisering og bruk gratis. Det reduserer de mange problematiske aspektene ved APCs knyttet 
til hvem som skal betale, ulik betalingsvilje gitt ulike nasjonale publiseringsordninger, 
konsekvenser for forskere med liten betalingsevne i det globale sør og institusjonelle 
utfordringer med fordeling av publiseringsmidler.
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er viktig at grønn OA gjennom deponering av en forfatterakseptert versjon (AAM) i et 
vitenarkiv blir en reell vei. De restriksjonene som i dag ligger på denne veien, gjør at det er 
usannsynlig at mange tidsskrifter og forlag ser den som realistisk. For at tidsskrifter skal kunne bli 
Plan S-kompatible gjennom en grønn OA modell, bør det vurderes å redusere de strenge tekniske 
kravene til manuskripter, sette krav om en mindre krevende lisens enn CC-BY og vurdere å tillate 
en kort embargoperiode, i det minste i en overgangsperiode.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Hybride tidsskrifter som drives av akademiske foreninger bør vurderes å tilbys en lenger 
transisjonsperiode enn tre år. En grunnleggende utfordring er at disse tidsskriftene i dag 
representerer globale fagmiljøer innenfor, så vel som utenfor Plan S, slik at overgangen fra en 
finansieringsmodell til en annen vil være spesielt krevende. For mange av disse vil en 
‘diamant OA’-modell kunne være aktuell strategi på sikt.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

SSB imøteser en debatt om åpnere fagfellevurdering der kommentarer fra både fagfeller og 
forfattere gjøres åpent tilgjengelig ved publisering.



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Anita Sandnes Andresen

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

asa@tekna.no

Godkjenner

✘

Fagforening

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Først og fremst ønsker Tekna å stadfeste at vi støtter Open Access på lang sikt. På kort sikt stiller vi 
oss skeptiske til Plan S når det kommer til tidsplan og restriktiviteten knyttet til hybridjournaler. Vi 
mener det må være på plass et bredt nok utvalg av OA-kvalitetsjournaler og et godt rammeverk for 
finansiering av forskning før det kan gjennomføres en overgang til Plan S og Open Access. For å 
ivareta at både forskerne og leserne av forskningen vet hvilke tidsskrifter som holder høy nok 
kvalitet, er vi nødt til å få på plass gode strukturer som gjør det mulig å kunne skille mellom hva som 
er kvalitetssikret forskning og ikke.
 
Tekna mener det er uklart hvilke journaler man konkret kan publisere i per nå. Det er angitt at 
cOAlition S har til hensikt å arbeide sammen med DOAJ og OpenDOAR for å lage mekanismer for å 
identifisere og signalisere hvilke journaler, plattformer og oppbevaringssteder som er i 
overenstemmelse med krav fra cOAlition S. I en omleggingsprosess til Plan S, vil Scam-journaler 
kunne bli en stor utfordring for både de som skal publisere og fagfellevurderere forskningslitteratur. 
Vi mener derfor at det må være et krav om at cOAliton S lager og kontinuerlig oppdaterer lister over 
journaler, plattformer og oppbevaringssteder som er i overenstemmelse med krav fra Plan S, slik at 
dette er lett tilgjengelig for de som skal publisere.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Uklarhetene rundt kravene og tidsrammen fra cOAlition S har bidratt til stor usikkerhet blant 
våre medlemmer. Det er flere fagfelt som i dag ikke har gode publiseringskanaler som passer til 
de skisserte kriteriene. Dette går særlig utover de små fagfeltene, hvor det er få tidsskrift som 
kvalifiserer til rammeverket. Siden ikke alle finansieringsaktører internasjonalt er tilknyttet Plan 
S, kan dette føre til ufordelaktig konkurranse mot andre internasjonale miljø. Spesielt unge 
forskere som skal skape en karriere, vil møte nye utfordringer i overgangsperioden som 
skisseres. Vi er bekymret for at begrensningene knyttet til å publisere i «high 
impact»-tidsskrifter vil gjøre en videre karrierevei innen akademia vanskeligere for forskere som 
er både i starten av sin karriere og i en midlertidig stilling. Overgangsperioden vil kunne ha stor 
innvirkning på starten av en forskerkarriere. Derfor er det viktig at cOAlition S utarbeider 
strukturer som ivaretar forskernes mulighet til å bygge konkurransedyktig CV. Tekna er 
bekymret for hvordan forslagene vil ha innvirkning på kvalitetssikringen av publisert forskning. 
Vi savner en utredning av hvordan ulike finansieringsmodeller vil kunne ivareta kvalitetssikring. 
Hvordan ivaretar Plan S at volum ikke prioriteres over kvalitet, og unngå at litteraturen innenfor 
de ulike disiplinene vannes ut? Vi savner en drøfting av konsekvenser mellom de ulike 
OA-variantene da løsningene vil kunne føre til store konsekvenser avhengig av valgt variant.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Tekna mener det er viktig å anerkjenne at det er vanskelig å forutse hvilke konsekvenser Plan S 
vil få for «impact factor» til de ulike OA-journalene. Tekna mener derfor at tidsrammen for 
overgangsfasen til hybridjournaler burde utvides til dette er evaluert. 
 
Vi ønsker å løfte problemstillingen rundt at det tar svært lang tid å etablere journaler med høy 
«impact factor». Vi mener derfor det er viktig å utfordre de etablerte tidsskriftene og forlagene 
til å vri forretningsmodellen sin mot en OA-løsning, og at en utvidet tidsramme vil åpne for at 
det legges ned mer krefter for å endre den etablerte finansieringsmodellen. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Det er uklart hvordan Plan S konkret skal bidra til å etablere et rettferdig og fornuftig nivå for 
APC-er, samt hvor mye den finansielle støtten utgjør for OA-publisering. Det er angitt at en 
uavhengig studie om APC nivå skal gjennomføres, men det er uklart hvorvidt dette skal 
harmoniseres geografisk, politisk, fagvis, sektorvis eller på andre måter. Plan S legger opp til å 
flytte kostnadene til enkeltforsker/institutt, men uklar intensjon om automatisk tildeling av 
forskningsmidler. Det må være selvsagt at alle publikasjoner finansieres, og da helst automatisk og 
uten søknad. Dette går direkte på forskernes lovfestede akademiske frihet. Vi kan ikke risikere at 
andre instanser bestemmer om en artikkel passer til institusjonens strategier og planer, da 
forskere selv skal kunne velge egen tematikk. I en overgang må forskerne ha en garantert mulighet 
til å publisere arbeider så lenge de holder nødvendig kvalitet. Vi ønsker et system hvor forskerne 
automatisk får midler til publisering av artikler som er skrevet, og at forskerne ikke er nødt til å ha 
finansieringen på plass før de kan starte arbeidet med artiklene. Finansieringsrammen for 
forskningen må legges opp til å være et kollektivt ansvar, slik at forskeren ikke må ta den 
økonomiske risikoen. Det er viktig at det legges opp til strukturer for å ivareta publiseringskanaler 
for konferanseartikler inn i Plan S. Hvilke innvirkninger Plan S vil få for deltakelse på 
konferanser/-artikler da det er linket til konferanseavgiften?
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Tekna etterspør en mer grundig gjennomgang av hele finanseringsløpet for publisering. Tekna 
mener det er viktig å anerkjenne utfordringen knyttet til balansegangen mellom å sikre 
forskere finansiering for sitt arbeid samtidig som at det ikke fører til insentiver for å publisere 
ut i fra volum fremfor kvalitet. 
 
Vi ønsker å trekke frem særlig to aspekter som vi finner utfordrende tilknyttet 
finanseringsmodellen med tanke på å ivareta kvalitet. For det første, dersom journaler blir 
pålagt fast APC, er bekymringen at man ikke samtidig strukturerer for sterke nok insentiver for 
å ivareta kvalitet, ved at det struktureres for sterkere økonomiske insentiver for kvantitet. 
 
For det andre er vi bekymret for hvilken innvirkning Plan S vil få for kvalitetssikringsprosessen 
av artikler. Det er viktig at vi i en overgang til Open Access ivaretar at journalenes økonomiske 
insentiv for å få publisert en artikkel ikke fører til en forringelse av fagfellevurderingen. Ved å 
knytte finansieringen til en fast APC er vi bekymret for at de som tar på seg oppdrag som 
fagfellevurderer vil bli utsatt for et press for å få publisert artikkelen, fremfor å ivareta 
kvalitetsaspektet. 
 
Vi stiller oss spørrende til hvordan Plan S vil unngå «overpublisering» på grunn av økonomiske 
motiv fra journalene, og etterspør at disse aspektene i større grad drøftes av cOAlition S. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Tekna ønsker at cOAlition S vurderer modeller for finansiell støtte som gjør det økonomisk 
fordelaktig å publisere OA uten at det går på bekostning av kvalitet.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Tekna mener det vil være svært nødvendig med en behovsanalyse. Ettersom det er lagt opp til et 
strengt tidskjema for gjennomføring av Plan S, så mener Tekna at det hadde det vært ønskelig 
med et overslag for tidsrammen cOAlition S trenger for å etablere tilstrekkelige 
konkurransedyktige publiseringsalternativer for alle disipliner. Vi mener at det bør utarbeides en 
behovsanalyse så raskt som mulig, med et minimumskrav om at den står klar til 2020, når Plan S 
skal implementeres.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Tekna mener at tidslinjen for implementering virker veldig knapp med hensyn til at punkt B 
(publiseringskostnader) og C (Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang) ikke har blitt 
ytterligere konkretisert. Vi mener derfor at implementeringen bør gjelde fra nye utlysninger fra og 
med 1/1 2020, med et forbehold om at punkt B og C er på plass. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Tekna mener det er viktig med en formell gjennomgang i 2023, men at overgangsperioden bør være 
lengre enn til 2023. Vi mener at før overgangsperioden avsluttes må det gjennomføres en 
gjennomgang av effektene fra overgansavtalene etter innføringen av Plan S. Ved implementeringen 
av Plan S vil det være så mye ukjent farvann at man bør ha på plass systemer som fortløpende 
overvåker og vurderer prosessen etterhvert som den skrider fram. Vi håper derfor at cOAlition S 
sørger for evaluering også underveis i prosessen, i tillegg til den formelle gjennomgangen som er 
planlagt i 2023. Vi mener det er spesielt viktig å vurdere hvilken rolle hybrid OA-journalene har fått.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Tekna stiller seg spørrende til hvordan disse retningslinjene skal følges opp. Vi mener det bør 
tydeliggjøres hvilken instans som skal ha ansvar for å kontrollere at alle krav blir møtt. Videre må 
det tydeliggjøres både hvilke sanksjoner som vil gjelde og hvem sanksjonene skal rettes mot. Her 
etterspør vi ytterligere konkretisering og avklaring, slik at for eksempel forskerne ikke står 
ansvarlig for brudd på lisensiering og rettigheter utført av et tidsskrift.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Teknas hovedbekymring er at det vil være vanskelig å orientere seg i hvilke OA-tidsskrifter som 
holder høy nok kvalitet eller ikke og som faktisk følger retningslinjene. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Tekna synes det er uklart om disse overgangsalternativene vil bli etterfulgt av de nåværende 
hybrid journalene. Vi mener cOAlition S må avklare hvorvidt disse vil bli fulgt opp, for å 
ivareta gode alternativ for forskere i alle disipliner i den overgangsfasen som vil komme. 
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Steinar Holden, instituttleder

Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

steinar.holden@econ.uio.no

Godkjenner

✘

Institutt ved Universitetet i Oslo

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Open Access spørsmålet må skilles fra andre spørsmål som dreier seg om åpen forskning. 
 
I mange fag er tekst og vitenskaplige funn tett integrert, så fri bearbeiding kan nærme seg plagiat. 
Opphavsrettslige spørsmål ser ikke ut til å være grundig utredet fra Coalition S sin side. 
 
De tre alternative veiene til å tilfredsstille Plan S er etter vårt syn ganske like. De vil alle bryte ned 
mulighetene til å ta ut også svært rimelige abonnementspriser og vil tvinge bransjen over på 
forfatterbetaling. Forfatterbetaling vil gi feil incentiver til forlagene (incentiver til økt volum og 
lavere kvalitet) og føre til at forskere lar være å publisere. 
 
Åpen lesetilgang er i utgangspunktet et gode, men også åpen arkivering med kortere embargotider 
enn i dag vil redusere muligheten til å ta ut svært høye abonnementspriser - og vil samtidig gi 
rimelig grad av åpen lesetilgang.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Slik den nå er utformet, er Plan S  en trussel mot forskning i Norge. Plan S-landene, og spesielt 
de forskningsrådene i disse landene som har skrevet under planen, står for en liten andel av 
verdens forskning. De fleste tidsskriftsforlag, både kommersielle og idealistiske, kommer til å 
fortsette som før. Plan S vil da kunne forhindre publisering i mange av de beste tidsskriftene. 
 
Norske forskningsmiljøer vil bli mindre interessante samarbeidspartnere for utenlandske 
miljøer, det vil bli vanskeligere å rekruttere utenlandske forskere til Norge, og det vil bli 
vanskeligere for norske forskningstalenter å få jobb i utlandet. 
 
Hvis SFF-er, ERC-grants og andre forskningsprosjekter skal tildeles uavhengig av publikasjoner i 
de beste tidsskriftene, vil tildelingene bli mer tilfeldige. Dermed svekkes ordningene, og norsk 
forskning blir skadelidende. 
 
Å publisere litt høyere i eksisterende tidsskriftshierarkier, er et tegn på kvalitet og for mange 
forskere en viktig motivasjonsfaktor som vil bli svekket ved Plan S. 
 
Gevinsten ved Plan S er liten i samfunnsøkonomi. Det foregår allerede mye arkivering, på 
hjemmesider og ulike institusjonelle arkiver, av nesten-ferdige artikler. De ledende tidsskriftene, 
og om halvparten på nivå 2, utgis av foreninger, universiteter og andre idealistiske aktører. 
Abonnementsprisene til disse tidsskriftene er ofte rimelige. F.eks. får privatpersoner online 
tilgang til de åtte tidsskriftene til American Economic Association for 400 kr pr år.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Plan S bør åpne for at det grønne OA-alternativet blir mindre restriktivt. Spesielt må man tillate 
embargotider som er kortere enn i dag, men ikke null. En halvering av dagens embargotider ville 
være et stort fremskritt. 
 
Krav til maskinlesbarhet er fordyrende og vil også svekke muligheten til tidlig åpen arkivering. 
 
Mange gode tidsskrift har relativt lave kostnader, og disse og kostnadene kan reduseres 
ytterligere ved overgang til utelukkende elektronisk publisering. I vårt fag er 
publikasjonsvolumet lavt, og betydelig lavere enn i f.eks. medisin - det typiske er 40-100 artikler 
pr år. Et system med forfatterbetaling vil kreve ganske høye satser - trolig over 100 000 kr pr 
artikkel. En internasjonal støtteordning som frikjøper de beste tidsskriftene til åpen leseadgang 
trenger ikke å bli veldig dyr. 
 
Hybrid Open Access bør vurderes nærmere, selv om dagens situasjon er uheldig. De dyreste 
kommersielle tidskriftene i vårt fag tilbyr hybrid OA til en pris som betyr at hele tidsskriftet 
typisk kan frikjøpes for 3 millioner kroner. Dette bør man slå til på.  I dag frikjøpes typisk bare en 
svært liten del av en årgang, og da blir hybridbetalingen bare en tilleggsinntekt for forlagene.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Publiseringskostnadene regner vi med vil bli omtrent som i dag ved en overgang til 
forfatterbetaling. De mest publiseringsaktive institusjonene risikerer å betale mer ved et system 
med forfatterbetaling. 
 
Det vil ikke være mulig å regulere forfatterbetalingen til et gitt lavt nivå. Det er stor variasjon i hvor 
komplekse og lange artikler er i ulike fag. Noen tidsskrifter bruker mange bedømmere i en svært 
grundig prosess, andre har en enklere prosess for å sjekke at artikkelen holder et minstenivå. En 
lav regulert forfatterbetaling vil kunne gjøre det umulig å drifte selektive tidskrifter som både har 
en grundig bedømming og trykker relativt få artikler i året. 
 
Regulerte forfatterbetalinger kan føre til en økning av innsendelsesavgifter, som også betales av 
refuserte forfattere. Dette vil være uheldig for unge og uetablerte forskeres muligheter til å prøve 
seg i de beste tidskriftene. 
 
En politikk for å få til platinum/diamond open access er langt å foretrekke framfor Plan S, men det 
krever at man er villig til å gå inn med økonomiske midler. Først på noe lengre sikt vil man spare 
inn dette ved reduserte abonnementsutgifter.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Vårt fag samfunnøkonomi har de siste årene klart å løfte seg når det gjelder internasjonal 
publisering og internasjonalt samarbeide. I dag er det bare to av de drøyt 40 nivå 
2-tidsskriftene våre som er Open Access - og de er begge Diamond Open Access. Det er helt 
urealistisk at det på noen få år skal komme i gang alternative tidsskrifter av samme kvalitet  
som dagens tidsskriftsflora i samfunnsøkonomi, så Plan S vil være svært skadelig. 
 
En usikkerhet er  hvordan vi skal forholde seg til NFR og ERC. Vi ser for oss alle slags merkelige 
tilpasninger, f. eks: at færre artikler rapporteres inn på prosjekter; at utlendinger gis rollen 
som korresponderende forfattere; at man klarer seg uten finansiering fra eksterne kilder og at 
stipendiater og yngre forskere på denne måten i mindre grad blir involvert i de ledende 
forskningsgruppene. NFR vil - gjennom Plan S - på denne måten svekke sin mulighet til å stå 
fram som en støttespiller for forskningen i vårt fag og vil dermed også undergrave sin egen 
eksistensberettigelse. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det bør komme et krav om deponering i arkiv med en kortere embargotid i dag, men ikke 
null. Man kan ikke stille strengere krav enn at det går an for de fleste tidsskriftsutgiverne å 
gå med på dem, for da skader vi bare forskningen. 
 
Ganske mange sentrale tidskrift kan dessuten kjøpes fri til Diamond Open Access uten store 
kostnader. Man bør fokusere på de beste tidskriftene, f. eks. de som er på nivå 2, og 
tidsskrifter med en klar europeisk tilknytning.  
 
Man bør ikke bruke penger på frikjøp av det store antallet abonnementstidsskrifter som har 
lav kvalitet og lav synlighet. Mange av disse kan komme til å bli utkonkurrert av nye 
OA-tidsskrifter, noe som godt kan være en ønsket utvikling.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Effekten av å støtte opprettelsen av helt nye tidskrifter er uklar. Erfaringer viser at det tar veldig 
lang tid å etablere seg i tidsskriftmarkedet - om man ikke har store assosiasjoner eller førende 
universiteter i ryggen. Det kan være mer effektivt å kjøpe fri eksisterende tidskrifter. Slike frikjøp 
må skje gjennom en internasjonal koalisjon, som bør være mye bredere enn cOAlition S. Mange 
av de ledende tidsskriftene i dag eies av amerikanske assosiasjoner og amerikanske universiteter, 
og disse kreftene bør på banen for å mobilisere til en overgang til Diamond Open Access.  
 
For fagfeltet samfunnsøkonomi er det lite behov for å opprette nye arkiveringsmuligheter. 
Allerede i dag er det vanligvis enkelt å finne forfatterversjonen for publiserte artikler
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Samfunnsøkonomi er dominert av tidsskrifter som gir ut relativt få artikler hver. Over halvparten 
av de 40+ tidsskriftene på nivå 2 er gitt ut av foreninger og universiteter. Disse har typisk 
publikasjonskostnader fra 4 til 20 millioner pr tidsskrift pr år. Dermed ligger det godt til rette for 
frikjøp av tidsskrifter. Selv de dyre kommersielle tidsskriftene i faget tilbyr hybrid OA for rundt 3 
millioner i året for hele tidsskriftet. Man kunne tenke seg en ordning som ligner den norske 
pressestøtten, hvor man først kunne bruke de nordiske nivå 2 listene til å fastslå tilstrekkelig 
kvalitet, så tilby støtte etter faste kriterier -- med et forbud mot fortjeneste utover et svært lavt 
nivå. 
 
Mange av de gode tidsskriftene i vårt fag drevet av aktører som må kunne kalle idealistiske, selv 
om noen av dem samarbeider med kommersielle forlag. Disse idealistiske utgiverne vil trolig 
støtte en overgang til Diamond OA, men økonomien i dette må da være på plass. 
 
Faglige arkiver må være internasjonale og organisert etter brede fagdisipliner. Allerede i dag 
finnes ulike arkiveringsmuligheter.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Disse tidsfristene kommer altfor tidlig. Jo senere, jo bedre. Plan S ser for seg en total omvelting av 
tidsskriftsmarkedet som ikke kommer til å skje på bare noen få år. cOAlition S er altfor liten til å 
true utgiverne av vitenskapelige tidsskrifter, det være seg kommersielle eller idealistiske, til å gjøre 
som de sier. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Plan S drives igjennom trass i betydelig faglig begrunnet motstand fra de fagmiljøene som faktisk er 
en del av det internasjonale forskersamfunnet. Det hadde vært bedre med en utredning på forhånd 
enn en evaluering i etterhånd.  
 
En evaluering av Plan S må evaluere resultatet av planen i sin fulle bredde, for eksempel om 
forskningssystemene i Europa er påført vesentlig skade. Men må altså ikke begrense seg for 
eksempel til å fastslå om åpen publisering er gjennomført eller ei.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Man bør i denne omgang konsentrere seg om et mål om åpnere tilgang, og ikke fokusere på 
lisenstyper, maskinlesbarhet og annet som gjør at selv tidskrifter og arkiv som er åpne, ikke 
godkjennes under Plan S. Det må vurderes hvilke kostnader ulike typer krav skaper for dem som 
skal etterleve dem.  
 
Vi støtter ikke et strengt krav om CC-BY 4.0 lisens. Vi anbefaler CC-BY-NC eller helst CC-BY-NC-ND.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi har ikke tro på slike avtaler hvis det ikke knyttes økonomiske midler til dem. cOAlition S er 
en for liten aktør til at forlag vil snu på grunn av Plan S-kravene.  Unntaket vil være forlag som 
i utgangspunktet tenker på å skifte forretningsmodell. Man kan tjene godt med penger også 
med Open Access, men det avhenger litt av situasjonen. Det finnes relativt gode tidsskrifter 
som lever av forfatterbetaling, men disse ser ut til å trykke minst 300 artikler i året. 
Megatidsskriftene trykker titusenvis av artikler. I noen fag, vårt fag inkludert, vil det være 
svært problematisk for et tidskrift å få ting til å gå rundt med f. eks. en forfatterbetaling på 25 
000 kr. 
 
Et alternativ er å differensiere kravet til høyeste artikkelavgift/forfatterbetaling etter 
kjennetegn ved tidsskriftet. Det finnes en del tidsskrifter i vårt fag som vi regner med vil 
kunne skifte til OA for f. eks. 40 000 kr pr artikkel. For en del av de mest selektive 
tidsskriftene kan det  være en fordel med en forsiktig økning i antall publiserte artikler pr år.  
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

Åpen leseadgang er et viktig mål. Men dette målet kan nåes på andre måter, som ikke har de 
samme skadevirkningene for forskningen. FOrskningsrådet bør samarbeide med fagmiljøene for 
å oppnå åpen leseadgang på en måte som ikke svekker andre sentrale mål som å utvikle 
nternasjonalt ledende kvalitetsmiljøer i norsk forskning. 
 
De problematiske sidene ved Plan S avfeies på en måte som ikke er tillitvekkende. 
 
Vi ser at bekymringene våre deles av andre samfunnsfaglige miljøer som ønsker å drive best 
mulig forskning, og som derfor retter seg mot internasjonal tidsskriftspublisering.



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Randi Østhus

UiT Norges arktiske universitet

randi.osthus@uit.no

Godkjenner

✘

universitet

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

UiT hilser kravene i Plan S velkommen. En generell tilbakemelding til veilederen er at den bør 
utformes så presis som mulig og beskrive løsninger som i størst mulig grad besvarer de mest kritiske 
bekymringer og spørsmål som eksisterer. Implementeringen av Plan S skal i stor grad gjøres på 
overordnet nivå, f. eks. i konsortieforhandlinger. Men siden valget av publiseringskanaler primært 
ligger i hendene på forskeren, også enkeltforskeren som ikke har satt seg grundig inn i ulike 
varianter av Open Access og forfatterlisenser, bør Forskningsrådet utforme egne lettfattelige 
veiledere for forskere.  
På alternativ 1, Gull OA, er veilederen tydelig. Dette er etter hvert en kjent form for publisering i 
fagmiljøene og bør la seg gjøre å innføre som krav, forutsatt kontinuerlig og målrettet 
informasjonsarbeid fra Forskningsrådet og institusjonene selv. 
Det andre alternativet, Grønn OA, utgjør i utgangspunktet også en velkjent form for OA. Men Plan S' 
krav om umiddelbar tilgang og null embargotid for den versjonen som legges i et åpent vitenarkiv, 
representerer noe nytt og er en potensiell fallgruve som blant annet det norske 
forskningsdokumentasjonssystemet i dag ikke er rigget for. 
Det tredje alternativet, Hybrid OA under forutsetning av "transformative agreements", behøver å 
konkretiseres. Og igjen, med enkeltforskerens behov for øye vil det være absolutt nødvendig med 
en enkel, lett tilgjengelig og løpende oppdatert oversikt over hvilke tidsskrifter som er godkjent og 
hvilke som ikke er det.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

UiT har som breddeuniversitet en heterogen gruppe fagmiljøer. En overgangsfase vil kunne 
foregå relativt knirkefritt for enkelte miljøer der tilgangen på seriøse Gull OA-utgivere er god, 
mens det for andre miljøer, der seriøse OA-kanaler er mangelvare, blir en lengre vei å gå. 
Uansett er det svært viktig at Plan S-kravene brer om seg og at tidsskriftfloraen endrer seg slik at 
Gull OA blir normalen. Tidsskrifter som i fagmiljøene oppfattes som flaggskip med høy kvalitet, 
bør transformeres til Gull OA i stor skala. Dersom dette skjer, vil Plan S-prinsippene være lett å 
implementere som beste praksis, også for forskning som ikke er finansiert av NFR/EU.  
UiT har som mål å støtte opp om OA og samtidig sikre høy kvalitet på forskningen og ta vare på 
forskertalenter. Jo raskere DORA implementeres og Plan S settes ut i livet, desto vanskeligere 
blir det å se for seg at en institusjonell OA-policy i tråd med Plan S er til hinder for rekruttering 
av de beste. Yngre forskere må kunne publisere i åpne kanaler uten å risikere å stille bakerst i 
køen ved søknad på stillinger internasjonalt. Internasjonalt lobbyarbeid for DORA og Plan S er 
derfor svært viktig. 
I UiTs fagmiljøer er det bekymring for at implementeringen av Plan S vil medføre at forlagene får 
sterkere insentiver til å prioritere volum framfor kvalitetskontroll og at forskere mister tilgang til 
forskning i ikke OA-kanaler, ikke finner kvalitetssikrede OA-kanaler og vil møte utfordringer med 
å betale APC (dersom UiTs fond går tomt).
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

UiT har i mange år støttet opp om åpen tilgang til forskning. Plan S kombinert med en større 
utbredelse av DORA-prinsippene bidrar positivt. Et tredje viktig tiltak bør være å avskaffe 
nivåinndelingen i den nasjonale publiseringsindikatoren. Den delen av det resultatbaserte 
finansieringssystemet som baserer seg på denne, er i strid med DORA og til hinder for rask 
overgang til åpen vitenskap. Vi bør ikke ha insentivsystemer som belønner publisering i kanaler 
som ikke fremmer åpen tilgang, slik tilfellet er for flertallet av dagens nivå 2-kanaler. 
Et av UiTs fakulteter har gitt tydelig tilbakemelding på at aktuelle departementer må innlemmes 
i implementeringsarbeidet slik at alle finansieringsmodeller baseres på like kriterier. Dersom 
publikasjonsindikatoren fortsetter å brukes i finansieringsmodellene, vil man ikke kunne få til en 
full implementering av DORA, Plan S eller policy for åpen forskning ved institusjonene. 
Departementenes finansieringsmodeller må derfor samkjøres med NFR og EUs modeller.  
I forlengelse av DORA-erklæringen og arbeidet med åpen forskning er vi opptatt av at 
kompetanse og praksis innen åpen vitenskap inngår i cOAlition S-partnernes vurdering av 
prosjektsøknader. Suksess i forskningen kan ikke bare ses i lys av at ny kunnskap fremskaffes. Ny 
kunnskap må også åpnes mest mulig opp for allmennheten og for viderebruk av andre forskere 
(OA-publisering, deling av forskningsdata ihht. FAIR-prinsippene, åpen innovasjon/Citizen 
Science der dette er aktuelt). 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

UiT støtter prinsippet om fullt innsyn i kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 
Hovedsaken er likevel å unngå unødig høye kostnader på publisering og tilgjengeliggjøring, slik at 
de summene som bevilges til forskning skjermes til kjerneaktiviteten. All den tid det kun er en 
mindre prosentandel av det samlede publikasjonsvolumet som stammer fra prosjekter som er 
finansiert av partnerne i cOAlition S, vil den store overgangen til OA gå sakte. 
Det kanskje viktigste tiltaket vil være at cOAlition S går i partnerskap med de respektive lands 
regjeringer og forsøker å få inn Plan S-lignende krav i institusjonenes grunnbevilgning. Dersom alle 
forskere, uavhengig av om de er forskningsrådsfinansierte eller ikke, får krav om OA-publisering fra 
sin arbeidsgiver, vil overgangen til OA som normalen gå raskere og den smertefulle 
overgangsfasen vil bli så kortvarig som mulig. Plan S bør spesifisere slike ambisjoner. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Ved UiT har vi i flere år hatt et velfungerende OA-fond, som dekker APC hos seriøse 
OA-tidsskrifter, men avslår søknader til både røvertidsskrifter og hybridtidsskrifter. En 
sannsynlig effekt av Plan S er at flere forskere, både med og uten NFR-finansiering, begynner å 
publisere Gull OA. UiT må i tilfelle omdisponere ressurser til dette og det vil bli aktuelt å si opp 
flere abonnementsavtaler.  
Kravene til «transformative agreements» vil potensielt få betydning for arbeidet med 
fremforhandling av både institusjonelle og nasjonale (konsortie-)avtaler om abonnement på 
tidsskriftpakker. I veilederen står det ikke noe eksplisitt krav om at overgangsavtalene ikke skal 
føre til økte kostnader. Den treårige overgangsfasen vil trolig gi utfordringer for UiT, både med 
hensyn til forhandlingssituasjonen («offsetting deals» er fremdeles nytt og krevende), og med 
hensyn til dokumentleveransen. På sikt ser vi at potensielt store ressurser kan frigjøres fra 
litteraturbudsjettet til fond for åpen publisering (APC), og både økonomiske og menneskelige 
ressurser vil kunne omdisponeres til informasjonsarbeid rettet mot fagmiljøene og til 
oppgradering av vår infrastruktur for åpen vitenskap. Det forutsettes at NFR fortsatt vil gi 
støtte til finansiering av publiseringskostnader når programmet for STIM-OA avsluttes. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det bør klargjøres om dekking av APC for hybridtidsskrifter med overgangsavtaler er 
institusjonenes ansvar eller om søker har ansvar for å stipulere og vil få dekket slike 
kostnader i søknader til Forskningsrådet og andre finansiører i cOAlition S. 
Innen visse fagområder er Gull OA uten APC normen. Takket være sikker grunnfinansiering til 
utgivere som Open Library of Humanities har en klart å lage gode overgangsavtaler for en 
rekke kvalitetstidsskrift. Slike ikkekommersielle aktører er svært profesjonelle utgivere, uten 
å være drevet av kommersielle interesser. Det er ønskelig at dette brer om seg. All 
oppmerksomhet bør ikke vendes mot økonomi- og STM-fagenes modeller, og cOAlition 
S-partnerne bør se hen til velfungerende og kostnadseffektive non-profit-modeller innen 
andre fagområder. Ved å støtte opp om slike aktører vil det også bli lettere å se for seg en 
overgang til gull OA for bøker og bokkapitler på sikt, slik Plan S legger opp til. 
Gull OA med APC er egnet til å flytte pengestrømmene fra abonnement over til en annen 
inntjeningsmodell for utgiverne, mens Gull OA uten APC sikrer åpen tilgang samtidig som 
offentliges kostnader holdes nede. Plan S kan gjerne spesifisere hva som er den foretrukne 
modellen her. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Foreløpig fokuserer veilederen sterkt på APC-baserte publiseringskanaler og hybrid-avtaler. For å 
fremheve viktigheten av åpne publiseringskanaler som ikke er basert på artikkelavgifter, bør dette 
punktet utvides og konkretiseres, jf. kommentaren om Open Library of Humanities, pkt. B3.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

UiT har etablert i sin policy for åpen tilgang til publisering at alle vitenskapelige 
publiseringskanaler der UiT er utgiver eller medutgiver, skal ha åpen tilgang i den forstand at de 
minst skal tillate umiddelbar egenarkivering av publisert versjon (med mindre annet er 
nødvendig av juridiske grunner). Tilsvarende skal vitenskapelige tidsskrifter og bokserier hvor 
UiT står som eier eller medeier, innen utgangen av 2021 være konvertert til utgivelser som 
enten selv gir, eller tillater, åpen tilgang til publisert versjon.  
Fagmiljøer ved UiT er bekymret for kanaler som utgis av små non-profit vitenskapelige selskap, 
både OA og ikke OA, og som ikke vil ha ressurser selv til å imøtekomme de tekniske kravene 
under Plan S. Det samme gjelder UiTs publiseringstjeneste, Septentrio Academic Publishing, som 
i dag utgir åtte åpne tidsskrifter som er godkjente publiseringskanaler og er gratis å publisere i. 
Ingen av disse tidsskriftene tilfredsstiller på det nåværende tidspunktet de tekniske kravene i 
Plan S. UiT sikter mot å forsterke tjenestetilbudet innen åpen vitenskapelig publisering og ser 
frem til å høre mer om støttemuligheter for Gull OA-publiseringstjenester ved norske 
institusjoner.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Der cOAlition S-medlemmer allerede har etablert eller gitt støtte til slike tidsskrifter, må de 
sørge for at disse tidsskriftene blir Plan S-compliant. Dette gjelder for eksempel humaniora- og 
samfunnsvitenskapelige tidsskrifter i Idunn-databasen, som er gjort tilgjengelige ved hjelp av 
UiO, UiB, NTNU, UiT, Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet.   
Finansiører kan vurdere å vente med compliance-krav for OA-utgivere og tidsskrifter som ikke 
baserer seg på APC, f.eks. samme “grace”-periode som har blitt gitt til hybrid-tidsskrift. Ellers 
risikerer OA-tidsskrifter basert på modeller uten APC å gå ut av business. En gjennomgang av 
eksisterende OA-tidsskrifter i DOAJ viser at en svært liten prosentandel av disse er Plan 
S-compliant, jf. Frantsvåg og Strømme (2019):“Few Open Access Journals are Plan S Compliant”. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Tilbakemeldingen fra fagmiljø ved UiT er at det ikke er ønskelig at implementeringen av Plan S 
gjelder for utlysninger i 2019. Blant annet er arbeid i gang med søknader til fristen 10. april og det 
pågår prosesser med å invitere partnere. Siden det er mye som fortsatt er uavklart er det vanskelig 
å kunne forelegge partnerne klare vilkår for prosjektdeltakelse. 
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Evaluering av implementeringen av Plan S er viktig og bør ha kontinuerlig fokus hos cOAlition S også 
før 2023 slik at nødvendige justeringer kan gjøres underveis. Omfanget av den omstillingen som vil 
følge implementeringen av Plan S tilsier at det vil være for snevert kun å undersøke effekten av 
overgangsavtaler for hybrid OA og skjerpede krav til grønn OA. Her mener vi at en bredest mulig 
tilnærming til å undersøke effekter og endringer er nødvendig, også når det gjelder forskeres 
publiseringspraksis, tilgjengelighet, publiseringslandskapet, forskningssamarbeid, forskningskvalitet 
og forskningsevaluering, i Norge og mellom land og ulike aktøre. Dette for å sikre mest mulig 
forutsigbarhet for forskerne i overgangsfasen. Det er sentralt at forskningsinstitusjonene og 
forskerne inkluderes i evalueringsarbeidet.  
cOalition S-partnerne må også være oppmerksom på forhold som eventuelt forsinker 
implementering av Plan S, dersom for eksempel overgangsløsninger forlenges som følge av 
motstand mot omleggingene. En for lang “grace”-periode risikerer å bli en belønning for utgivere 
som stritter imot prinsippene i Plan S. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er fra humaniora- og samfunnsvitenskapelig hold ved UiT uttrykt bekymring for spørsmål om 
opphavsrett og copyright i forbindelse med Plan S, spesielt kravet om CC BY-lisens.
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

• “The journal/platform must provide automatic APC waivers...”: cOAlition S må definere hva 
slags nivå det skal være på APC-waivere for et tidsskrift å være i samsvar med Plan S, spesielt 
med hensyn til rabatter og definisjon av land/landgrupper. 
• “Transparent costing and pricing...”: De aller fleste kostnader for en artikkel er 
overheadkostnader, kostnader til kompetanse og infrastruktur. Det vil være umulig eller veldig 
arbeidskrevende for en utgiver å lage en detaljert oversikt over direkte og indirekte kostnader 
og potential surplus. Viktigst er det at Gull OA med APC synliggjør for forfatterne og 
forfatternes institusjoner de reelle prisene pr. artikkel. Dette er i seg selv et effektivt tiltak for 
å drive prisnivået ned. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Kravet om “Full text stored in XML in JATS standard (or equivalent)” (Section 10.2) innebærer en 
bevegelse bort fra PDF som det eneste standardformat over mot format som tilrettelegger for 
viderebruk. Dette er positivt. UiT tolker dette kravet slik at arkivene må kunne lagre fulltekst i 
XML-format, men ikke være ansvarlige for å produsere slike fulltekstformater selv. Det er 
forlagene som må stå for produksjon av XML-fulltekstene.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Godkjenner

✘□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Skillet mellom siteringspraksis og opphavsrett er erfaringsmessig forvirrende for noen, og dette 
skilles ikke godt nok fra hverandre i veilederen. 
De forskjellige variantene av Creative Commons burde være mer skjematisk fremstilt, og veilederen 
forutsetter mer kunnskap om opphavsrett enn det vi kan forvente fra mange. Dette er forvirrende 
for mange. 
Det er ikke tydelig nok hva som skiller Creative Commons fra tradisjonell copyright, hva rettigheter 
for forfatteren angår. 
 
Det mangler informasjon om standarder innen forskjellige fagdisipliner, og dette kunne 
eksemplifiseres. Hvordan skal man kunne verifisere standardene for et fagfelt, innenfor reviews, og 
med hvilken autoritet ligger bak standardene? 
 
Tekniske krav til hvilke filformater som oppfyller Plan S er vagt, og åpent for forskjellige tolkninger. 
Dette bør være tydeligere. Kan man for eksempel bruke PDF, eller bare XML-varianter? 
 
Det bør være mer eksplisitt at Plan S forutsetter Gold OA, og forskjellene mellom de forskjellige 
variantene av OA bør være tydeligere i veiledningen. Aksepteres kun postprint-filer, eller også 
andre versjoner av et manuskript? Dette er uklart. Forskjellene mellom "final accepted version" og 
en postprint er forvirrende og bør presiseres. At preprint ikke aksepteres er skrevet i teksten, men 
vanskelig å finne og på feil sted. 
 
Det virker som om retningslinjene henvender seg både til forskere og administratorer samtidig, 
uten å ta hensyn til at disse gruppene har forskjellige behov og forutsetninger.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Bibliotek: For oss er det først og fremst tekniske aspekter knyttet til metadata, lovgivning og 
arkivering. I tillegg er det mye som handler om opplæring. UH-sektoren mangler mye kunnskap 
om lovgivning, filformater, etiske aspekter ved lagring og grunnleggende datakompetanse 
knyttet til arkivering. Vi trenger derfor en stor kompetanseheving generelt, både i biblioteket og 
utenfor.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Insentiver både i form av finansiering andre belønninggssystemer (ansettelsesprosesser, 
forfremmelser, lønnshevelse, NVI-rapporteringene.) 
Mer kursing, både innen jus og hvordan publiseringssytemet fungerer. Mange ferske forskere 
bruker mye tid på å lære seg hvordan man skal publisere, og dette kan være frustrerende. Vi 
etterlyser flere støttefunksjoner for unge forskere. 
Flere egne publiseringsplattformer i regi av universiteter, høyskoler og institutter.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Det er ikke tydelig nok hvilke land som forventes å få en avgiftsreduksjon. Det bør henvises til en 
standard. Det er heller ikke skrevet noe om hvor stor rabatten skal være. 
 
Det er ikke tydelig hva som menes med en "fair and reasonable APC-level". Hvilke muligheter har 
UH-sektoren til å hindre økende APC-kostnader? 
 
Dette bør være standardisert før implementeringen. Bør UH-sektoren selv sette et tak på 
APC-prisene? 
 
Det er også noe uklart hvem som forventes å ta kostnadene med publisering.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

Det er vanskelig for oss som bibliotek å budsjettere fordi vi ikke vet noe om hvor store utgifter 
som forventes. Dette gjelder nødvendigvis også resten av UH-sektoren, både internt i 
institusjonene og som helhet. 
 
Det er vanskelig å forholde seg til APC-avgifter når det ikke finnes noen standard.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Tydeligere retningslinjer knyttet til hvor mye som kan betales. 
 
Kravene til gjennomsiktighet må etterleves i praksis.
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Hvem skal kunne søke om støtte, og hvordan? Hvilke krav stilles til søkeren? Hvor stor er støtten? 
Behovsanalysen, og eventuelle andre tiltak for å sikre bredden i tilbudet, burde foreligge før 
implementeringen av Plan S.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Det finnes fagfelt hvor det kan bli vesentlig vanskeligere å publisere. Dette kan legge press både 
på forskere og infrastrukturen rundt for å sikre publiseringskanaler. 
Det er uklart hva som forventes av bibliotekene hva det å bygge infrastruktur angår.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Opplæring og støtte til å drift av tidsskrifter.
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Behovsanalyser og standarder må være på plass før implementeringen. 
Gode opplæringstilbud er en nødvendig forutsetning for god implementering av Plan S.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Vi er positive til en evaluering, men mener at tre års driftsperiode kan være for kort, og i effekt 
være en studie av overgangen mer enn et nytt regime i seg selv.
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Forskjellen på siteringspraksis og opphavsrett må være tydeligere. 
 
Hvem har ansvar for kompetanseheving knyttet til jus og opphavsrett? Skal dette være opp til 
den enkelte forsker, institusjon eller NFR?
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Ikke tydelig nok at det gjelder Gold OA. Dette bør være nesten overtydelig. 
 
Hva betyr solid system for reviewing? Her opplever vi det er uklarheter knyttet til faglig 
praksis. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

I det hele tatt stor usikkerhet knyttet til dette punktet.
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

Vi mener det mangler standarder og analyser som sikrer god implementering. Vi er positive til 
overgangen, men konsekvensene er ikke godt nok utredet på forhånd. 
 
Det generelle kunnskapsnivået om publisering og publiseringsjus har ikke vært godt nok møtt på 
forhånd.



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Universitetet i Bergen
Margareth.hagen@uib.no

Godkjenner

Dag Rune Olsen

✘

Universitet

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Punktet er ikke tilstrekkelig klargjort. Det er vesentlig at Forskningsrådets fortolkning og praksis ikke skiller seg fra den fortolkning og praksis som EUs nye rammeprogram vil legge til grunn. Vi anbefaler at det åpnes for et bredere tolkningsrom for å sikre at flest mulig relevante tidsskrifter er Plan S -  kompatible. 
Definisjon av krav til lisenstype CC BY 4.0 er ikke entydig, og synes å åpne for unntak og bruk av alternative lisenser. CC-BY- lisenser tillater fri viderebearbeiding av publisert materiale. Krav om denne lisenstypen, kombinert med krav om maskinlesbarhet og utvikling av kunstig intelligens, gjør at det er vanskelig å ha oversikt over konsekvensene av publisering. Det må aksepteres at tredjepartsmateriale, f.eks. datasett som er brukt i artikkelen, kan ha restriksjoner. Det må også legges til grunn at enkeltforskere kan ha preferanser over hvilken lisens de ønsker. Det er også uklart hvorvidt et stort antall tidsskrifter vil tillate deponering under en CC-BY 4.0 - lisens.  
For å ivareta kvalitetssikring og rettighetsaspekter må mekanismene, rammene og overgangsordninger være tydeligere, og unntak og bruk av alternative lisenser bør utredes og klargjøres før iverksetting av Plan S. 
Veilederen presiserer at cOAlition S har planer om å arbeide med DOAJ og Open DOAR for å skape mekanismer for å identifisere hvorvidt artikler og arkiver tilfredsstiller kravene og er Plan S - kompatible. Tidshorisonten og innretningen av dette arbeidet må presiseres. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Det er svært bekymringsfullt for kvaliteten på norsk forskning om norske forskere blir underlagt 
restriksjoner som ikke deles av det store internasjonale flertallet av forskere, og at 
internasjonalt forskningssamarbeid dermed innskrenkes.  
 
Carling et al.’s 2018 analyse viser at i noen fagmiljøer blir «bare» 75 % av Nivå 2 tidsskriftene 
utelukket for publisering mens for noen miljøer er det 100 %, og dermed er det stor risiko for at 
ulike fagfelt vil ha ulike muligheter til å tilfredsstille Plan S.  
 
Det lages også et skille mellom forskningsmiljøer nasjonalt som er underlagt PLAN S og de som 
ikke er underlagt de samme begrensningene. Plan S vil medføre en svekkelse av 
forskerfellesskapets mulighet til fritt å definere og støtte opp under publiseringskvalitet og 
-relevans.  
 
Det er også stor usikkerhet rundt KDs tillemping av PLAN S i insentivsystemet for publisering.  
 
De første årene vil det bli vanskeligere å arbeide strategisk på institusjonsnivå for å styrke 
forskningskvaliteten.
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Norge er et lite land og de norske universitetene er små «kunder» i det globale markedet, noe 
som vanskeliggjør å ta en lederrolle som ikke står i forhold til vår kundemakt. Eksempel på 
virkemidler som bør vurderes: 
 
- Samsvar med tilsvarende regler og implementering i EU. 
 
- PLAN S-versjonen av grønn OA er altfor spesifikk og restriktiv og vil gjøre det vanskelig, og 
mindre gunstig, for forlag og tidsskrifter å åpne opp for Grønn OA (også fordi grønn OA vil unngå 
utfordringer knyttet til APC). Det bør åpnes for at det grønne OA-alternativet blir mindre 
restriktivt med færre detaljerte krav. F.eks bør en tillate en embargotid på 3-6 måneder og også 
droppe kravet om én bestemt lisens, og videre senket detaljnivået i kravene for at arkiver skal 
kvalifisere som Plan S kompatible.  
  
- Norge bør utrede muligheter for å samordne arbeidet med en demokratisk lesetilgang til 
offentlig betalt forskning med de øvrige nordiske landene. 
 
- En ordning (som Forskningsrådet har nå) hvor tidsskrifter får årlig produksjonsstøtte betinget 
av OA-utgivelse. cOAlition S eller en annen internasjonal samling av land kan innføre en 
tilsvarende ordning for ledende europeiske tidsskrifter som innfører åpen leseradgang uten 
forfatterbetaling.  
 
- Mer aktiv bruk av virkemidler knyttet til åpne plattformer vil føre til at det etableres nye 
journaler og plattformer for OA og minsket markedsmakt for de store aktørene.  
 
- Det bør også revurderes om en bør åpne for hybrid-modeller på en mer permanent basis. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Dette punktet er svært uklart om faktiske konsekvenser for institusjonene, både mht. kostnader 
ved publisering og implikasjoner for eventuelle abonnementskostnader. Forskningsrådets 
implementering av Plan S må legge til grunn i alle sine vurderinger at forskningen, publiseringen og 
tidsskriftene opererer internasjonalt. Dette gjør både finansiering av publisering og beregning av 
rimelige kostnader krevende. Det er også uklarheter mht. finansieringsordninger for 
publikasjonskostnader. 
 
Målet om å begrense APC er bra, men er uklart formulert. APC virker utvilsomt diskriminerende 
overfor forskere som har dårlig eller ingen tilgang til publikasjonsstøtte, Det kan i tillegg bli svært 
vanskelig å sette et maksimumsnivå på APC som skal gjelde for alle tidsskriftsformater og alle 
fagtradisjoner. Dette kompliseres ytterligere av at tidsskriftene og Plan S skal fungere 
internasjonalt. I noen fag finnes det megatidsskrifter som publiserer 20 000 - 30 000 artikler i året 
og en artikkel er ofte skrevet i et standardisert format og svært kort. I andre fag publiserer gode 
tidsskrifter fra 20 - 100 artikler i året og artiklene er svært mye lengre. En maksimumssats for APC 
som passer megatidsskriftene kan samtidig drive de mest selektive tidsskriftene til konkurs, enda 
kostnadsnivået deres ikke er særlig høyt og selv om mange av dem drives på non-profit basis. 
 
En uavhengig utredning er ikke påbegynt, og vil ta lang tid.
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

PC-modellen/Gull OA fordrer avklaring av hvem som skal finansiere dekning av APC og på 
hvilket nivå slike fond skal operere. Det er vesentlig å reflektere rundt hvilke aktører som skal 
avgjøre hvem som skal få dekket APC, og hvem som faller utenfor denne støtten. Gitt den 
informasjon som foreligger:  
 
- Er det svært vanskelig for UiB å vurdere økonomiske konsekvenser av implementeringen av 
Plan S. 
 
- APC-modellen, om den tas i bruk, må også kunne være kvalitetsfremmende. Økt volum av 
artikler av lavere kvalitet ikke tjener norsk forskning.  
 
- Det er en risiko for svekket kvalitet vil inntreffe både ved høy og lav APC: et høyt APC-tak kan 
øke kostnadene til forskningspublisering, mer offentlig ressursbruk, samt skape krevende 
fordelingsmekanismer både nasjonalt og internasjonalt. Et lavt APC-tak kan bidra til 
kostnadskutt og samtidig redusere kvalitet samt økning av artikler publisert pr tidsskrift.  
 
- Det er også fare for at internasjonalt medforfatterskap svekkes når de nye reglene ikke 
samtidig gjelder våre medforfattere og internasjonale insentivordninger for tidsskrifter for å 
bytte til Platina OA-modell. Hvis finansieringsordninger kommer på plass, slik at de aller fleste 
høykvalitetstidsskrift både kan ha en full open access-profil og ikke trenger ta stykkprisbasert 
forfatterbetaling (men heller finansieres med en lump sum-overføring for at det skal trykkes et 
visst antall artikler i året), vil fordelene ved open access kunne realiseres. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

UiB er svært positiv til Åpen forskning, men dessverre vurderes ikke cOAlition S (januar 2019) 
verken som en tilstrekkelig eller en god plan. Det er i norsk interesse, som et lite land med 
sterk avhengighet av internasjonalt samarbeid for gjennomføringen og styringen av vår 
forskning, å gjøre alle endringer i takt med våre sterke partnere. Noen forslag: 
 
- En oppmyking av den PLAN S-spesifikke varianten av Grønn OA vil medføre langt mindre 
problemer enn Gull OA.  
 
- cOAlition S kan stille store midler til rådighet for å kjøpe ut veletablerte kvalitetskanaler i 
ulike fagfelt og gjøre dem til Platina OA-kanaler. 
 
- Målet om støtte til OA-tidsskrifter er bra, men svakt formulert. Med beskjeden teknisk 
støtte kan ikke-kommersielle tidsskrifter levere god kvalitet uten APC. Samlet sett kan dette 
gi en stor innsparing. Kanaler som Glossa, JLM, TROLLing og BeLLS beviser dette. Bærekraftig 
drift forutsetter likevel følgende: 
- tidsskrift som ikke utgis av kommersielle forlag bør forankres faglig i en akademisk enhet 
eller forening (assosiasjon e.l.).   
- Teknisk forankring bør være i en kompetent enhet som sikrer permanent drift og 
imøtekommer de tekniske kravene for OA-tidsskrift.  
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Dette fordrer en rask gjennomføring av analysen og konkretisering av virkemidler og kostnader ved insentivsystemene. Oversikter basert på publiseringskanalene som er registrert i det norske systemet (se f.eks Carling m.fl. 2018) tilsier at disse behovene vil være store i svært mange fagfelt. 
Det er samtidig vesentlig at disse utfordringene håndteres internasjonalt, med bred europeisk samordning. Lokale/nasjonale fortolkninger og løsninger bør unngås så langt det lar seg gjøre. Eier- og styringsstruktur for slike frikjøpte tidsskrifter må i så fall også avklares. Veilederen klargjør i liten grad hva og hvordan dette kan skje.
Før iverksetting av Plan S bør en ha kommet langt i konkretisering og implementering av virkemidler. Virkemidler bør omfatte både incentiver til endring av eksisterende publiseringskanaler, at flere tidsskrifter kan kjøpes ut av eksisterende kontrakter og incentiver som stimulerer fremveksten av nye kvalitetssikrede publiseringskanaler, plattformer og infrastrukturer som har bred internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

UiB viser til debatten om innføringen av PLAN S, til punktene som er listet opp under A.2. og 
anbefalingen om at konsekvensene av en innføring av PLAN S med virkning fra 2020, bør utredes 
og situasjonen bør følges nøye. Eksempler på utfordringer og/eller konsekvenser: 
 
- Fravær av relevante, tilstrekkelige og internasjonalt anerkjente og sterke 
OA-publiseringskanaler i en del fag. 
 
- Internasjonalt forskningssamarbeid med eventuelle ulike regler for hvor det skal være lov å 
publisere.   
 
- Usikkerhet om karrieremuligheter for norske forskere når det gjelder prosjektmidler og 
stillinger i konkurranse med andre som kan vise til publisering prestisjefylte tidsskrifter. 
 
- Vansker med kvalitetssikring og synliggjøring av høykvalitetsforskning.  
 
- Svekket rekruttering av utenlandske og norske talenter til «det norske systemet».  
 
- Svakere internasjonal synlighet av norsk forskning.  
 
- Støtte til etablering av tidsskrifter, plattformer og infrastrukturer er i liten grad konkretisert.  
 
- Uklare økonomiske konsekvenser for institusjonene. 
 
- Institusjonenes muligheter til strategiske arbeid for å utvikle høykvalitetsforskning svekkes. 
 
- Konsekvensene dersom Norge implementerer en strammere eller annerledes fortolkning og 
praksis av PLAN S enn EUs rammeprogram, og andre Plan S-finansiører. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Valg av virkemidler og utforming av overgangsordninger må bygge på en helhetlig utredning av 
virkemidlene og overgangsordninger. Tiltak som implementeres i Norge må også være i samsvar 
med andre Plan S-finansiører. Eksempler på virkemidler som bør vurderes: 
 
- Finansiering og incentivordninger for bytte til en platina OA-modell, eller ved at man tillater en 
mer lempelig fortolkning av Grønn OA. 
 
- Utvikle og finansiere et høykvalitets- og Plan S-kompatibelt deponeringsarkiv (vurdere 
embargo), som kan benyttes for forskere fra ulike fagfelt, nasjonalt og/eller internasjonalt (Et 
nasjonalt åpent arkiv (NVA) er allerede under arbeid og må være kompatibelt med Plan S). 
 
- Internasjonal samordning og samarbeid om oppkjøp av OA uten APC tor utvalgte 
høykvalitetstidsskrifter. 
 
- Mindre restriktivt OA-alternativ, f.eks. med tillatt embargotid på 6-12 måneder, og romsligere 
lisenskrav. 
 
- Internasjonalt samarbeid om å forhandle frem gode betingelser for fri lesetilgang til offentlig 
betalt forskning. 
 
- Revurdering av bruken av hybrid-modeller og åpne for disse på en mer permanent basis. 
  
- Videreutvikle ordningen for norske OA-tidsskrift, slik at flere abonnementstidsskrifter innen 
flere disipliner som er viktige for Norge som kunnskapssamfunn, kan flippes til en OA-modell. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Av de to alternativene er alternativet der PlanS gjelder for nye utlysninger fra og med 1/1 2020 det beste, men PlanS bør ikke iverksettes før det er gjort et grundig, nasjonalt og internasjonalt tilretteleggings- og utredningsarbeid om konsekvenser og behov for virkemidler, som i tillegg til Open Access ivaretar insentiver for kvalitet i forskning og internasjonalt samarbeid. Det bør foreligge en konkret plan for overgangsfasen.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

En evaluering av Plan S er nødvendig. Det bør i tillegg være en nasjonal beredskap som sørger for at 
konsekvenser og gjennomføring av avtalen monitoreres fortløpende. Evaluering må gjennomføres 
også tidligere enn 2023 og bør omfatte nasjonale og internasjonale forhold, samt utfallet for ulike 
fagområder. Evalueringen bør heller ikke begrense seg til overgangsavtaler og forholdet mellom 
arkivpublisering og full og umiddelbar åpen tilgang, men se på virkningen av PlanS i et 
helhetsperspektiv med særlig søkelys på: 
 
- Virkning på norsk søknadsaktivitet i Forskningsrådet og EU  
 
- Virkning på kvalitet og internasjonalt forskningssamarbeid under scenarier med ulike regler for 
publisering  
 
- Betydning for norske søkere i konkurranse med andre som kan vise til publisering i prestisjefylte 
tidsskrifter 
 
- Plan S og konsekvenser for ambisjoner og motivasjoner for forskere og forskningskarrierer og 
virkning på rekruttering 
 
- Økonomiske effekter av Plan S 
 
- Plan S og virkning på publikasjonssystemet generelt og for fag med få OA-tidsskrifter særskilt 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Mange av de eksisterende OA-tidsskriftene tilfredsstiller ikke kravene for å bli Plan S-kompatible. Detaljerte krav gjør det vanskeligere og mindre sannsynlig for godt etablerte og eksisterende tidsskrift/plattformer å bli Plan S-kompatible. Forskningsrådet bør arbeide for en så romslig tolkning som mulig av disse reglene hva angår spesifikk lisens og format, samt romsligere tidsrammer for å oppfylle kravene. Veilederen bør også klargjøre hvordan akkrediteringen av hvilke kanaler som tilfredsstiller PlanS tenkes gjennomført. 
Noen innspill:
- Det vil være behov for å skape en akkreditering av hvilke tjenester som tilfredsstiller Plan S på ulike områder, og hvem skal avgjøre dette? JISC/RoMEO, DOAJ eller andre internasjonale aktører?
- Det er en fare for at kravene til lisenser for publikasjonene er for restriktive. Veileder går i liten grad i detalj på hva lisenser som Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 license som default, CC BY-SA 4.0 license samt «publishing in the public domain» (CC0), innebærer. 
- For enkelte fagmiljøer oppleves kravet til at man uten avtale med opphaver skal kunne utnytte forskning kommersielt. Å la andre distribuere, endre, remixe og bygge videre på ens verk bryter for mange fundamentalt med dagens kultur. Og kulturendring tar tid. 
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De tekniske kravene beskrevet i #9.2 til åpne tidsskrifter og plattformer er svært strenge, samsvarer i liten grad med dagens virkelighet og vil medføre at storparten av eksisterende åpne tidsskrift ikke vil være kompatible (Frantsvåg & Strømme, 2019) . For eksempel:
- Tilgjengelige data fra DOAJ viser at det er under 10 prosent av tidsskrift registrert i DOAJ som vil oppfylle kravene. 
- Det er en klar overvekt av APC-baserte tidsskrift blant de kompatible tidsskriftene. Det er således de mindre, ikke-kommersielle, åpne tidsskriftene som blir hardest rammet av disse kravene. Særlig kravet om at fulltekst må være tilgjengelig i et maskinlesbart format er problematisk. Et krav om fulltekst i maskinlesbart format, vil kreve tekniske ferdigheter eller ressurser som de fleste mindre tidsskrifter ikke har.
- UiB stiller spørsmål ved om disse konsekvensene er tilstrekkelig vurdert, særlig med tanke på kravene ikke er knyttet til kvalitet på det vitenskapelige innholdet. UiB mener også at disse kravene kommer i konflikt med erklæringen om at cOAlition S erkjenner viktigheten av ikke-APC-baserte publiseringskanaler, da de tekniske kravene i stor grad favoriserer større, APC-baserte utgivere. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

De svært detaljerte og kostnadskrevende kravene vil redusere sjansene for et godt utvalg med arkiv, og dermed muligheten for det grønne alternativet av Plan S. Det er vanskelig å forstå at dette skal være et krav til arkiv som ikke er en del av produksjonsprosessen for artiklene. For eksempel:
- Flere av de tekniske kravene beskrevet i #10.2 er problematiske, men særlig gjelder dette kravet om fulltekst i XML-format. Det er et krav som bare noen få fagspesifikke arkiver (PubMed) oppfyller i dag. 
- Det har over mange år blitt bygd opp institusjonelle arkiv ved de fleste store utdanningsinstitusjoner, men disse vil ved et slikt krav ikke kunne brukes. 
- Egenarkivering gir som regel ikke umiddelbar åpen tilgang. Tilgjengeliggjøring skjer på utgiverens premisser, som bl.a. innebærer en sperrefrist (Embargo) på 6-36 måneder. Man vet ikke om man vil få til null embargotid i utfallet av de pågående forhandlingene med forlagene. 
- Det bør undersøkes om alle vanlige gratis arkiveringsplattformer (f.eks. DSpace) støtter automatisk generering av JATS; hvis ikke kan dette bli et alvorlig hinder og i så fall bør man vurdere støtte til integrering av JATS i gratis plattformer. Det bør ikke stilles ytterligere krav til forfattere (dvs. forfatteren skal fortsatt kunne levere LaTeX eller PDF).
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Overgangsordninger blir viktige i flere år fremover for å kunne publisere i fremragende publiseringskanaler, selv etter en innføring av Plan S, og slik at man får bedre tid til å omstille publiseringspraksis. De spesifikke kravene for tidsskrift/forlag og den korte tidsfristen svekker mulighetene for at tidsskriftene slutter seg til og endrer sin forretningsmodell.
Det er viktig at cOAlition S, også internasjonalt, bidrar til å holde en enkelt søkbar og pålitelig liste over hvilke tidsskrifter som omfattes av overgangsordninger. Det samme gjelder lister over tidsskrift som er Plan S kompatible. 
Tidshorisonten er kort - det er derfor usikkert om denne varianten vil velges av forlag som ikke allerede har bestemt seg for å endre forretningsmodell. 
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

UiB støtter visjonen om Open Access. Dessverre fremstår ikke Plan S som en tilstrekkelig utredet, 
realiserbar og gjennomarbeidet plan for realisere denne visjonen.  
 
Implementering av Plan S vil, slik veileder ser ut og med så stramme tidsmarginer bli krevende. 
Særlig gjelder dette valg og utforming av mekanismer, mangel på konsekvensutredninger og 
usikkerhet om en vil oppnå visjonen om OA dersom tiltakene kun gjelder en liten del av 
«markedet». Dersom veilederens tiltak settes i gang slik den framstår nå er det en betydelig 
risiko at den norske forskningsverden havner i et svakere internasjonalt heat.   
 
Vi understrenger at det er vesentlig at Forskningsrådet i sin implementering av Plan S følger den 
internasjonale implementeringen og fortolkningen tett. Gjennomføringen må anerkjenne 
tidsskriftenes rolle når det gjelder å bygge forskningskvalitet, internasjonalt samarbeid og 
kontinuitet i fagene.  
 
Det er betimelig å varsle om at forskningsfriheten kan innskrenkes ved at forskere ikke selv og 
fritt kan velge formidlingskanal, og samarbeidspartnere. UiB ser dessverre en fare for at 
innføringen av veilederens tiltak i 2020 vil svekke norsk forskning og norske forskeres muligheter 
til selv å velge samarbeidspartnere og publiseringskanaler og også til å drive internasjonal 
forskning på et høyt nivå.  
 
Gitt de negative prinsipielle aspektene og praktiske konsekvensene ved et forbud mot publisering 
i bestemte, inkludert sterke, internasjonale tidsskrift, anbefales det å opprette romslige 
unntaksløsninger særlig de første årene av Plan S-virketiden. UiB oppfordrer koalisjonen til å vise 
fleksibilitet og arbeide for at endringene gjennomføres i en ryddig, kunnskapsbasert, 
internasjonalt bred og forutsigelig prosess, slik at forskningsmiljøene vet hva man kan forholde 
seg til. 
 
 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Hanne Graver Møvig

Universitetet i Oslo

h.g.movig@ub.uio.no

Godkjenner

✘

Universitet

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

UiO er uenig i mange av premissene som er lagt til grunn for Plan S. Imidlertid oppfatter UiO at 
denne høringen kun omfatter Veilederen til Plan S. Innspillet til UiO er derfor ment kun som et 
innspill til selve veilederen. 
 
Kriteriene for de tre tilnærmingene er klare, men konsekvensene av å følge dette er fremdeles 
uklare. Det er vanskelig for forskere og institusjoner å forstå hvordan dette skal gjennomføres i 
praksis. Hvis man gjør en bokstavtro tolkning av premissene i Plan S er det svært få eksisterende 
løsninger som tilfredsstiller kravene per i dag. 
 
Visse av kriteriene for Plan S compliance er svært spesifikke, for eksempel kravet om CC-BY 4.0 
lisens. Det at de er så spesifikke skaper utfordringer for implementering. 
 
Det er uklart hvilke krav/kriterier som gjelder for sampublisering med forskere som ikke er 
underlagt Plan S. 
 
Til tilnærming 2 (grønn OA): Andre praktiske og tekniske utfordringer er knyttet til registrering, 
arkivering og rapportering. Dagens arkivløsninger er ikke tilpasset kravene. I dag gjennomføres 
nasjonal import av metadata om publikasjoner fra Scopus til Cristin. Dersom publikasjoner skal 
registreres, avleveres, rettighetsklareres og tilgjengeliggjøres ved publiseringstidspunkt vil dette 
medføre merarbeid for forskere og andre ved forskningsinstitusjoner. 
 
UiO vil også få minne om at det er rettslige spørsmål involvert i sakskomplekset som det er all grunn 
til å se nærmere på.  



4 

2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Det er vanskelig å forutsi hvor realistiske de tre angitte veiene til Plan S kompatibilitet er for 
ulike tidsskrifter i ulike fagfelt. Dette avhenger dels av hvor strengt kriteriene tolkes – dersom 
disse tolkes mer romslig, er det større sjanser for at flere tidsskrifter snart kan regnes som Plan S 
kompatible. Det er spesielt utfordringer rundt forståelsen av ulike varianter av «Grønn OA». 
 
Konsekvensene av innføringen av Plan S kan være spesielt problematisk for; 
• små, nye og tverrfaglige fagområder 
• fagområder hvor det per dags dato ikke finnes gode og anerkjente OA-kanaler 
• midlertidig vitenskapelige ansatte 
• rekruttering av forskere fra land som ikke er underlagt Plan S 
• unge talenter som på grunn av begrensninger i hvor de kan publisere vil stille svakere i 
konkurransen om stillinger internasjonalt  
• sampublisering med forskere som ikke er underlagt Plan S 
 
Tidsplanen til Plan S fremstår pr i dag som urealistisk. Nødvendig infrastruktur må være på plass 
før innføring.  



5 

3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

For flere fagfelt vil Plan S kunne hatt betydelig større sjanse for å lykkes dersom den grønne OA 
ruten hadde inneholdt mindre spesifikke/snevre krav til én bestemt («Plan S Grønn») variant. 
 
Mer spesifikt kunne man for eksempel: 
• ha tillatt en kort embargotid på 3-6 mnd 
• droppet kravet om én bestemt type lisens 
• senket detaljnivået i kravene for at vitenarkiver skal kvalifisere som Plan S kompatible 
 
Andre virkemidler er en mer realistisk tidsplan for implementeringen, som gjør det mulig å 
avklare de betydelige økonomiske, praktiske og prinsipielle implikasjonene som Plan S har i en 
større internasjonal målestokk. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

Finansieringsmekanismene må beskrives mer eksplisitt. Hva betyr i praksis «cOAlition S members 
will ensure financial support for OA publishing» og «Grants can be used»? Det har vært mindre 
insentivmidler tilgjengelig i en årrekke, men som oftest har pottene for disse tildelingene vært for 
små. Betyr "support" at kostnadene dekkes i sin helhet? Betyr "Grants can be used" at dette vil 
redusere forskningstildelingene, eller vil disse samtidig økes tilsvarende avgiftene? 
 
Eksempel på tidsskrifter som dette kan gå utover er spesialtidsskrifter som publiseres av faglige 
foreninger driver non-profit, og et estimat er at om alle kostnadene overføres til den som 
publiserer vil kostnaden kunne doble seg. Det vil kunne gi betydelig høyere 
publiseresingskostnader per artikkel for forskerne. Alternativt forsvinner mange av disse 
tidsskriftene om de ikke kan dekke inn kostnadene. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)

APC-modellen/Gull OA har flere sider ved seg, som kan skape vanskeligheter for ulike aktører i 
forskningssystemet. 
 
 Noen av disse er mer praktiske og fordelingsmessige, slik som;  
• Hvilke finansieringsmodeller er bærekraftige? 
• Hvem som skal finansiere fond for dekking av APC? 
• På hvilket nivå (institusjon, nasjonalt, internasjonalt) skal slike fond operere? Fond eller 
betalingsløsninger som ligger på institusjonsnivå vil kunne føre til forskjeller i muligheter for 
publisering mellom forskningsmiljøer. 
• Hvilke regler/hvilke aktører skal avgjøre hvem som skal få dekket APC, og hvem som evt må 
finansiere forskningen fra egen lomme? 
• Hvis det ikke er nok ressurser i systemet til å finansiere APC for alle som vil publisere, skaper 
dette prioriterings- og fordelingsutfordringer. 
 
Det er viktig å sikre mekanismer som gjør at man unngår at tidsskrifter øker antallet 
aksepterte artikler av profitthensyn. Dette for å hindre en økning i antallet artikler med lav 
kvalitet. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Det er andre alternative ruter til åpen forskning (Grønn OA, Platina OA) som er beheftet med 
mindre problemer enn Gull OA hva angår endringer i insentiver for kvalitet/kvantitet i 
publisering, fordelingsproblematikk mellom forskere med og uten publiseringsmidler, m.m. 
Disse alternative rutene vil, imidlertid, kreve enten at noen av de mer detaljerte kravene til 
den «Plan S Grønne» varianten av publisering mykes opp (se A.3) eller at cOAlition S eller 
andre aktører stiller betydelige midler til rådighet for å «kjøpe ut» veletablerte 
høykvalitetskanaler i ulike fagfelt og gjør dem til Platina OA kanaler (se C-punktene 
nedenfor). 
 
Fordi alle publiseringskostnadene overføres til den som publiserer, kan det medføre økte 
kostnader. Inndekning av dette vil kreve en nasjonal organisering og en eventuell 
rekanalisering av alle abonnementsbesparelsene. Det er ikke gitt at innsparinger gjennom 
institusjonens oppsigelse av abonnementer, kommer samme institusjon til gode eller at nye 
utgifter ikke oppstår. 
 
Tidsskrifter er i mange tilfeller mer enn «publiseringskanaler». Mange tidsskrifter er noe 
nærmere institusjoner som bidrar til å holde fagfelt sammen. For at Plan S ikke simpelthen 
skal ødelegge slike institusjoner, bør man ha tiltak for å sikre at de mest betydningsfulle 
tidsskriftene kan konverteres til OA. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Flere alternative kanaler for åpen publisering på nivå 1 og nivå 2 innenfor de enkelte fagdisipliner 
må være etablert og tilgjengelige for at et publiseringssystem basert på Plan S prinsippene skal 
være hensiktsmessig.  Forskningsrådet bør, i samarbeid med fortrinnsvis universitetsbibliotekene 
og fagmiljøer, identifisere områder med behov for OA tidsskrift, plattformer eller infrastrukturer 
før Plan S trer i kraft. Dette for å redusere problemer med fravær av relevante 
publiseringskanaler. Samtidig  er det betimelig å minne om problem med krav om publisering i 
bestemte kanaler og evt sanksjonering av dette, før gode alternativer i tråd med planen er på 
plass. Flere analyser tilsier at behovene nevnt ovenfor vil mangle i mange fagfelt. 
 
Den eksisterende strukturen av publiseringskanaler innenfor ulike fagfelt er utviklet over lang tid. 
cOAlition S undervurderer hvor mye tid og innsats som kreves for å etablere og utvikle 
publiseringskanaler som ivaretar det enkelte fagområdes behov for differensiering og kvalitet. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Mange av bekymringene knyttet til innføringen av Plan S (for bl.a. forskningskvalitet, 
karriereveier, akademisk frihet, like muligheter for alle forskere til å publisere, etc.) knytter seg 
til  
a) at mange gode tidsskrifter ikke vil være kompatible med Plan S og dermed ikke kan publiseres 
i for forskere underlagt planen, eller  
b) at overgangen som kommer for mange tidsskrifter vil være til en Gull OA/APC modell. Se B2 
for beskrivelse av potensielle utfordringer med Gull OA modellen. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Man bør også strebe for enkle og koordinerte deponeringsløsninger i åpne arkiver. Arbeidet 
med et felles, nasjonalt vitenarkiv i Norge og videreutviklingen av Cristin må derfor prioriteres 
høyt. 
 
"Oppkjøp" av/finansiering av OA (uten APC) for utvalgte høykvalitetstidsskrifter. Aller helst bør 
imidlertid en slik politikk for oppkjøp/finansiering koordineres på internasjonalt nivå for å sikre 
tilstrekkelig med ressurser. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Den klare anbefalingen er at Plan S først bør gjelde for nye utlysninger fra og med 1/1 2020. Gitt 
alle usikkerhetsmomentene knyttet til hvordan tidsskrifter vil tilpasse seg Plan S, gitt at det vil ta 
tid før tidsskrifter og arkiv tilpasser seg krav og leverer løsninger som er Plan S kompatible, og gitt 
at insentiv- og finansieringssystemer ennå ikke er klarlagte, vil det være tilrådelig å benytte så lang 
tid som mulig for implementeringen av planen.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Veilederen til Plan S må  være enda mer ambisiøs på evaluering. Gitt at det er så mye som er 
uavklart bør Forskningsrådet kartlegge usikkerhetsmomentene, samt gi en nåtidsbeskrivelse. 
Deretter bør det legges vekt på en kritisk evaluering som foregår i tiden frem mot 2023, slik at 
lærdommer og nye innsikter kan få konkrete konsekvenser for evt justeringer i prinsippene til 
planen, samt til hvordan den implementeres. Forskjeller i hvordan planen implenteres på tvers av 
land og finansiører, og evt konsekvenser av slike forskjeller, vil også kunne gi viktig informasjon og 
lærdommer. 
 
Det er imidlertid vesentlig at evalueringen (både i 2023 og ellers) har et så bredt utgangspunkt som 
mulig. Det synes problematisk å begrense hovefokus til overgangsavtaler og forholdet mellom 
arkivpublisering og "full og umiddelbar åpen tilgang". Et oppklaringsspørsmål her er om ikke 
deponering i åpent arkiv kan være forenlig med "full og umiddelbar åpen tilgang". 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Som beskrevet i punkt A1 er det flere detaljerte krav (f.eks. knyttet til CC-lisenser, at tekster i 
arkiv skal være i bestemte format og maskinlesbare, m.m.) som gjør det mer kostbart/mindre 
sannsynlig for eksisterende tidsskrift å oppfylle Plan S kompatibilitet, enn dersom detaljnivået 
hadde vært lavere. Dette impliserer at det i den endelige implementeringen (f.eks. fra 
Forskningsrådets side) er ønskelig å gi en så romslig tolkning som mulig av disse reglene - for 
eksempel at «lignende» lisens til CC-BY blir tolket bredt. 
 
Det er flere aspekter som fremstår problematiske. For det første legges det til rette for fri 
mulighet til adaptasjon («remix, transform, and build upon the material») gitt anerkjennelse av 
kilde. Dette kan for mange forskere fremstå som vanskelig, siden viktige faktuelle aspekter kan gå 
tapt uten relevante kontrollmekanismer. For det andre, og dette fremstår utydelig, åpnes det for 
kommersiell utnyttelse så lenge kilde er angitt ("including commercially"). To av begrepene som 
brukes i henhold til selve lisensvalget er uklare "generally recommends" og "will accept", noe 
som skaper usikkerhet om hva som de facto gjelder. I tillegg kommer opphavsrettsproblematikk 
og usikkerhet knyttet til innføring av nytt copyright direktiv. 
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Følgende kriterie trenger presisering:  
“The journal/platform must provide automatic APC waivers for authors from low-income 
countries and discounts for authors from middle-income countries. “ 
 
Hva er tillatt nivå på rabatter, og hva er inntektsgrensene? Slike spesifiseringer vil være 
spesielt viktige dersom tidsskrifter som ikke følger disse reglene ikke regnes som Plan S 
kompatible, gitt at forskere må vite hvor de kan sende sine arbeider. 
 
Hva er tilstrekkelige «details on direct costs»? Det uklart hvor detaljerte oversiktene skal være. 
Krav om høyt detaljnivå kan være vanskeligere å nå for mindre/uavhengige tidsskrifter enn for 
store forlag med strømlinjeformede løsninger. Dersom svært detaljerte oversikter er 
krevende/avskrekkende på flere forlag/tidsskrift, og disse kravene får praktiske konsekvenser 
for om mange tidsskrifter blir Plan S kompatible, bør dette tas inn i betraktning når dette 
punktet presiseres 
 
Det er viktig at kvaliteten opprettholdes i OA-tidsskrifter og nyetablerte OA-tidsskrifter, og at 
det opprettes systemer som sorterer ut såkalt røvertidsskrifter. Det norske kanalregsiteret er 
et godt eksempel på en slik kvalitetssikringsmekanisme, men slike lister bør også koordineres 
internasjonalt. Her kan Norge spille en viktig rolle internasjonalt. 
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Ved å sette svært detaljerte (og sannsynligvis kostnadskrevende) krav til hva som kan telles som 
et Plan S kompatibelt arkiv, reduseres sjansene for at forskere (iallfall på kort sikt) vil kunne finne 
et relevant slikt arkiv, og dermed i praksis muligheten for å følge den Plan S grønne ruten. Dersom 
noen av kravene f.eks. knyttet til Helpdesk for arkivet, at formatet skal være maskinlesbart, at 
deponert manus må være i CC-BY lisens, etc., kan slakkes på, vil muligheten for at flere tidsskrift i 
ulike fagfelt er kompatible med Plan S øke.
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

Kravene som stilles til overgangsavtaler er i stor grad i tråd med UHRs prinsipper for 
forlagsavtaler. Dette gjelder imidlertid ikke kravet om CC-lisens. Men gitt de strikte kravene 
for tidsskrift/forlag og den korte tidshorisonten for skiftet, er det en risiko for at man ikke vil 
lykkes med å vende sentrale tidsskrifter innen 2023. Slike avtaler kan altså være mest 
relevant for de tidsskriftene/forlagene som i utgangspunktet har bestemt seg for å gjøre et 
bytte til modell med full åpen tilgang. 
 
Det vil imidlertid være veldig viktig at cOAlition S bidrar til å holde en enkelt søkbar og lett 
tilgjengelig liste over hvilke tidsskrifter som omfattes av overgangsavtaler, og at denne 
oppdateres jevnlig. Det samme gjelder forøvrig lister over tidsskrift som er Plan S kompatible 
langs de to andre "rutene". 
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

Til A1. Flere momenter som ikke er klarlagte: 
• Størrelse på og form for sanksjonering ved publisering  utenom «Plan S kompatible tidsskrift» 
• Mulighet for unntak for publisering i tidsskrift som ikke er Plan S kompatible dersom artikkelen 
kun er delfinansiert av cOAlition S medlem (f.eks. dersom medforfatter har annen finansiering), 
etc. 
• Det anbefales på det sterkeste å opprette romslige unntaksløsninger og milde, om i det hele 
tatt noen, sanksjoner. Denne anbefalingen vil være spesielt sterk iløpet av de første årene, der 
det er lite sannsynlig at tidsskrift har rukket tilpasse seg og andre løsninger (slik som for 
eksempel Plan S kompatible arkiver) heller ikke kan forventes være på plass. Dersom de 
relevante alternativene for å publisere kompatibelt med Plan S i praksis ikke er til stede, bør det 
heller ikke sanksjoneres mot brudd på Plan S. 
• Kravet om umiddelbar tilgang fra vitenarkiv kan være forståelig, men kan gi praktiske 
utfordringer. Det trengs en definisjon av «no embargo» som tar høyde for praktiske aspekter. En 
kort forsinkelse, eksempelvis 1 måned, vil ikke gi vesentlige ulemper for forskerkolleger eller 
allmenheten mht. planens mål. 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Troels Jacobsen

Universitetet i Stavanger

troels.jacobsen@uis.no

Godkjenner

✘

Universitet

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

-Konsekvenser av Plan S med tanke på ikke-kommersielle internasjonale faglige sammenslutninger 
("scientific societies") bør omtales.  Disse spiller en viktig rolle med tanke på faglig utvikling og 
nettverk innen mange disipliner, herunder også som utgiver av journalpublikasjoner ("society 
journals") og konferanseproceedings.  Deres eventuelle vekselvirkning med de kommersielle 
forlagene og i det hele tatt deres rolle i forhold til Plan S synes ikke å være tilstrekkelig belyst i 
veilederen. 
- Kvalitet i fagfellevurderingen.  Et kritisk punkt som bør utredes bedre, er fokus på høy standard i 
fagfellevurderingen(e).  Veilederen bør i større grad adressere betydningen av å etablere et 
rammeverk/infrastruktur for "åpen" fagfellevurdering av høy kvalitet.  Dette er avgjørende for å 
etablere/utvikle åpne publikasjonskanaler av høy standard. 
- Utfordringer med at kravene for å være en "gyldig" åpen publikasjonskanal er lite konkretisert p.t. 
Veilderen oppgir at det skal "jobbes med" ulike kanalregistre for å identifisere gyldige kanaler. Dette 
blir for vagt mht. foreslått tidspunkt for implementering.  
- Veilederen bruker gjennomgående ’academic’/’scholarly’ (vitenskapelig) publisering, vi går 
dermed ut ifra at Plan S ikke skal omhandle publisering i forbindelse med kunstnerisk virksomhet 
(artistic research). Hvis det er omfattet bør det presiseres at dette kun omfatter det artikkelbaserte 
arbeidet og ikke det kunstneriske uttrykket i seg selv (eks. plateutgivelse). 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

Teknisk-naturvitenskapelig fakultet (TN) støtter i utgangspunktet prinsippene knyttet til "åpen 
tilgang"-publisering. Det presiseres imidlertid at ettersom forslagene vil innebære en betydelig 
endring av publiseringsprofilen, så trengs det mer tid for å utarbeide mer konkrete, og enklere 
tilgjengelige, løsninger enn det som er presentert i veilederen. Dette gjelder blant annet: 
* Ivaretagelsen av kvalitetsaspektet / fagfellevurdering i system med åpen tilgang. 
* Finansieringsordningen. Det synes som det kan etableres en inkonsistens mellom eksisterende 
incentiver i forskningsfinansieringssystemet og Plan S.  Dette må konsekvensutredes nærmere. 
*Utfordring med sampublisering i internasjonale samarbeidsprosjekter med partnere der Plan S 
ikke er implementert (f.eks USA og Tyskland).  Potensielle hindringer kan oppstå som følge av 
ulike rammebetingelser for publisering.  Dette kan skape hindringer og "bias" i forhold til ønsket 
internasjonalt samarbeid. 
*Det er problematisk at veilederen ikke er konkret nok i forhold til å kunne avgjøre om et gitt 
vitenarkiv vil være "godkjent" som åpent nok. 
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) slutter seg til merknadene fra TN. 
 
Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tolker det slik at at Plan S ikke vil gjelde for dokumentert 
kunstnerisk virksomhet (dans, innspilt musikk etc.). Eventuelt kan dette ha store konsekvenser 
for kunstfeltet, og dette må i så fall klargjøres i veilederen.  
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- Incentiver til oppbygning av lokale plattformer for åpen tilgang, knyttet til for eksempel 
konkrete fagområder/prosjekter etc.  
 
- NSD må gjøre godkjenningsprosessen enklere (f.eks. ikke kreve to årganger før en 
publiseringskanal kan gis nivå 1), og man må også se på alternative plattformer for publisering 
(multimedia, online-basert etc.)  
 
Ytterligere kommentarer til pkt. 2 (forrige side): 
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (UH) ser behovet for å utrede det økonomiske 
aspektet knyttet til publiseringskostnader. Dessuten påpekes det at flere av tidsskriftene som i 
dag er regnet til nivå 2 er lokalisert i land som ikke har vedtatt Plan-S. Dette kan få utilsiktede 
konsekvenser for noen faggrupper. Utfordringene som påpekes av de øvrige fakultetene er også 
gjeldende for UHs fagområder.
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)

- TN fremhever at veilederen med hell kunne vært gjort mer konkret på dette punktet. Kostnadene 
ved publisering i tidsskrifter med åpen tilgang er tross alt signifikante.   
- Hva innebærer "et rimelig nivå" for APC? 
- Hvordan stiller dette seg i forhold til publisering i forbindelse med konferanser?   
- Må estimerte publiseringskostnader legges inn i prosjektsøknader i forkant, eller dekkes 
publiseringskostnadene i et prosjektet "automatisk" i etterkant når en publikasjon er antatt?  
Dette er aspekter som ikke er konkretisert godt nok, og bidrar til uklarhet i forhold til 
institusjonenes totale kostnadsbilde knyttet til dette. 
- UK nevner at det er uklart hvor en ser for seg at finansieringen skal komme fra (KD, NFR, 
institusjonene?), og hvordan en eventuelt skal organisere en finansieringsordning på en 
hensiktsmessig måte.   
-UH tiltrer punktene ovenfor. I søknader til det finske forskningsrådet inngår kostnader for 
publisering i prosjektkostnader. Her gjøres det rede for om artikler skal publiseres i "grønn" eller 
"gull" standard for åpen tilgang. Det bør komme eksplisitt frem at dette også skal gjelde for 
NFR-prosjekter.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks

1500 tegn inkl mellomrom)

SV: Å få klarhet i fremtidige finansieringmodeller for kostnader knyttet til OA, med 
byrdefordeling mellom ulike instanser, er viktig for å kunne drifte forskningsadministrasjon på 
en god måte mht. pågående søknadsarbeid. Uklarhet om dette kan få uheldige konsekvenser 
for innvilgende prosjektsøknader. 
 
UH: Endret publiseringsmønster. Tidligere tidsskrifter må velges bort inntil de gir tilbud om 
åpen tilgang. Må planlegge publiseringskostnader i forskningsprosjekter. Bør det også 
revurderes hvem vi er reviewere for?
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

- TN fremhever økonomiske incentiver for oppbygning av en åpen-tilgang infrastruktur som 
garanterer høy standard og kvalitet på fagfellevurderingene (og følgelig også på den aktuelle 
åpne publikasjonskanalen). Dette kan for eksempel oppnås ved økonomisk støtte til 
redaktører OG fagfeller for å gjennomføre faglige vurderinger av høy kvalitet og standard. 
- UK mener at man sammen med implementering av Plan S må gå igjennom 
’tellekantsystemet’ og NSD sine godkjenningsprosedyrer, og sørge for at alle fagfelt har 
tilstrekkelig ’open source’ publiseringsmuligheter. Man bør også i større grad inkludere 
alternative publiseringskanaler/metoder utover det tradisjonelle artikkelformatet (f.eks. i 
retning multimedia og online-baserte plattformer). 
- UH: Resultatincentiver kan revurderes i forhold til kostnader ved publisering, eller så må 
støtteordninger økes til å omfatte publiseringskostnader. 
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

TN mener at dette punktet synes klart nok. "Initiativ til en behovsanalyse" er imidlertid for vagt 
også med tanke på det foreslåtte implementeringstidspunktet.  En slik analyse må omfatte alle 
fagområder og krever nødvendige tidsressurser for å gjennomføre.Relevante instanser må her 
konsulteres, som bl.a.  
 
UK fremhever at relevante instanser som f.eks. Nasjonalt Fagråd for musikk, Nasjonalt Fagråd for 
dans, PKU/Diku, må konsulteres. Det påpekes at selv om Plan S har ambisiøse mål om å inkludere 
nye publiseringskanaler, er det til liten hjelp for fagfeltene om disse publiseringskanalene ikke 
også er godkjent i NSD.  
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

TN poengterer at omfanget av åpne fagfellevurderte publikasjonskanaler p.t. er lavt 
sammenlignet med etablerte abonnementsbaserte kanaler.  Utbygningen av åpne vitenarkiver 
er også sterkt varierende fra fagfelt til fagfelt. Innen enkelte disipliner (for eksempel fysikk) så 
har slike arkiver en lang tradisjon.  Innen flere andre fagfelt er slike fraværende.  Slike må 
følgelig bygges opp over tid. 
 
SV tiltrer merknadene fra TN. 
 
UK ser positivt på at Plan S presser fram nytenkning rundt publiseringskanaler, som også kan 
sørge for en modernisering av ’tellekantsystemet’. 



11 

3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

TN ønsker konkrete økonomiske støtteinitiativ til oppbygning av lokale åpne vitenarkiv. 
Synliggjøring/anerkjennelse av det enorme frivillige arbeidet som legges ned i fagfellevurdering. 
Inkludere denne aktiviteten som en del av arbeidsoppgavene. 
 
UK etterlyser en modernisering av ’tellekantsystemet’ (inklusive nye plattformer), mer 
strømlinjeformet godkjenningsprosess (NSD/NPU), forutsigbar og enkel finansieringsordning.   
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

TN: Nei, det bør, parallelt med avklaringer på et internasjonalt nivå, settes av tid til en full 
konsekvensutredning av aspektene ved en slik implementering.  Veilederen, slik den foreligger nå, 
fremstår IKKE KONKRET NOK i forhold til viktige aspekter av betydning for den enkelte forsker.  
 
SV tiltrer merknaden fra TN. 
 
UK: Nye utlysninger fra og med 2020 er mest hensiktsmessig og forutsigbart. 
 
Handelshøyskolen ved UiS (HH) har gitt følgende tilbakemelding (som inntas under dette punktet, 
pga. plassmangel innledningsvis i skjemaet):   
1. Vi anerkjenner ønske om å sikre offentligheten åpen tilgang til forskningsresultater.  
2. Vi mener dagens system for vitenskapelig publisering fungerer godt både i forhold til 
kvalitetssikring og kvalitetssignalisering. Kvalitetssikringssystemet baserer seg også på et hierarki 
av tidsskrifter, og dette bør anerkjennes. Disse tidsskrift-hierarkiene er blitt bygget opp gjennom 
mange år, og man bør være varsom med å utfordre dette uten gode alternativer.  
3. Plan S i sin opprinnelige form svekker det vitenskapelige kvalitetssikringssystemet. Plan S i sin 
opprinnelige form vil også svekke unge forskertalenters muligheter på arbeidsmarkedet, ettersom 
viktige land (spesielt USA) ikke slutter seg til.  
4. Den foreslåtte mykere (såkalt «grønne») implementeringen av Plan S - hvor man samtidig med 
publisering gjør artikkel tilgjengelig i åpne arkiver - er akseptabel kun hvis man sikrer at man 
fortsatt kan publisere i lukkede tidsskrifter.
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)

I veilederen sies det at vitenskapelige publikasjoner må være tilgjengelige under en "åpen lisens" 
som tillater "re-use for any pupose, subject to the proper attribution of authorship". Lisensen 
som kreves brukt går imidlertid lenger i det lisensvilkårene også tillater endringer i de lisensierte 
verkene. 
 
Påstanden i prinsipp nr 1 i Plan S fremstår som uriktig, eller i beste fall svært upresis, når det sies 
at "Authors retain copyright of their publication with no restrictions." 
 
Vi mener at Plan S, herunder veilederens pålegg om lisenstype (CC-BY 4.0), går svært langt i å 
begrense opphavernes (ansatte ved UH-institusjonene) råderett over egne åndsverk.  
 
Hvordan et pålegg om bruk av lisenstypen kan omtales som "no restrictions" har vi vanskelig for å 
forstå, uavhengig av forklaringsmodeller i den tekniske delen av veilederen.  
 
Det fremstår mot denne bakgrunn som noe selvmotsigende når veilederen i pkt. 9 (Open Access 
Journals and Platforms) fastslår at tidsskrifter/plattformer må tilby forfattere "the option of full 
copyright retention without any restrictions, i.e. no copyright transfer or license to publish that 
strips the author of essential rights.", når det siste nettopp gjøres av koalisjonen selv ved å 
pålegge forfattere å akseptere at tredjeparter gjør endringer i de vitenskapelige artiklene. Noen 
vil også påstå at det er en "essential right" å kunne motsette seg avledet kommersiell bruk av 
egne åndsverk. 
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



16 

3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for a gi innspill til Veileder for Plan S 

lnnspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

pa Forskningsradets sider. lnstitusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden. 

lnnspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet. 

Vi gj0r oppmerksom pa at alle innspill blir gjort offentlig pa Forskningsradets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsradet vii ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vii ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til a fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame. 

Generelle sp11trsmal kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no 



lnformasjon om avsenderen 

Navn pa ansvarlig avsender ._µs_lf_R_a_s_m_u_ss_e_n _______________ ____, 

Navn pa institusjon IUniversitets- og h0gskoleradet 

E-post adresse avsender la1f.rasmussen@uhr.no 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres pa 

Forskningsradets nettsider (velg fra listen) 

IGodkjenner 

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

lnnspill fra institusjon/organisasjon 0 

lnnspill fra enkeltperson □ 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon? 

IUHR - Medlemsorganisasjon 

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon? 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance) 
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOA/ition S 

kan vtEre i samsvar med Plan S. Publikasjoner ma vtEre umiddelbart apent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggj¢res under en open lisens som ti/later gjenbruk ti/ a/le formal, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet ma ti/late at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten. 

Veilederen beskriver tre tilntErminger ti/ vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter el/er plattformer med open ti/gang 2) deponering og tilgjengeliggj¢ring av 

artikler i apent arkiv uten embargo og med open lisens, og 3) open publisering i tidsskrift som inngar i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilntErmingene ti/ open ti/gang er ntErmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Msse kriterier i veilederen er spesifikke, som kravet om ingen embargo. Kravet til lisenstype 
er mer uklar. Apner man for alternativer? Dette ma avklares, bade fordi forskere kan ha 
klare preferanser, men ogsa fordi det er uklart hvem som tillater deponering under en 
CC-BY 4.0 lisens. Et bredere tolknings- og handlingsrom her vii vrere tilradelig for a unnga 
~ituasjoner der fa relevante tidsskrifter er Plan S-kompatible, til tress for at tidsskriftene gir 
mulighet for apen tilgang. 

Flere momenter er uklare, som st0rrelse pa og form for sanksjonering, og mulighet for 
unntak dersom artikkelen kun er delfinansiert av cOAlition S (f.eks. dersom medforfatter har 
~nnen finansiering). Slike forhold ma vrere avklart nar forskere far tildeling fra NFR eller 
EU. Gitt de mange konsekvensene knyttet til forbud mot publisering i bestemte, og per i 
kjag, de fleste og de mest anerkjente kanalene, anbefales det a opprette unntaksl0sninger. 
Om det skal iverksettes sanksjoner, som i sa fall ma vrere enhetlige, b0r disse i en 
pvergangsperiode vrere milde fordi det er lite sannsynlig at alle tidsskrift eller arkiver har 
rukket a tilpasse seg kravene fra dag en. Dersom de godkjente alternativene i praksis ikke 
er til stede, b0r det heller ikke sanksjoneres dersom disse alternativene ikke velges. 

Det vii ogsa ta tid f0r DOAJ er rigget som informasjonsressurs, slik veilederen legger opp 
lil. Hvor skal forskere i mellomtiden henvende seg for a avklare hvilke kanaler og arkiver 
~om er Plan S- kompatible? 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som akt(l)r i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn ink/ mellomrom) 

Den store usikkerheten dreier seg om hvorvidt forlagsforhandlingene ikke f0rer fram i 
trad med ambisjonene. Da far vi et scenario der mange av de beste og mest relevante 
tidsskriftene ikke fyller kriteriene. Dette er allerede beskrevet og utdypet i flere 
dokumenter (se f.eks. Carling et al. 2018, «Veiskille for apen tilgang til 
forskningsresultater» ). I stedet for at de viktigste forlagene flipper sine tidsskrifter vii det 
~rere forskerne som i st0rre grad ma skifte publiseringskanal. Tilbakemeldingen fra 
fagene (se pkt. G) viser at dette anses som svrert problematisk. Det er stor bekymring 
for at dette svekker mulighetene til a gi synlige bidrag til pagaende fagdebatter, for a 
oppna meritterende publiseringer som tillater videre forskerkarriere, muligheter for 
samarbeid med ledende internasjonale forskere, samt fravrer av ressurser for gode 
forskningsmilj0er som ikke 0nsker a s0ke Plan S-midler, etc. 

Siden forhandlingene med forlagene fremdeles pagar, er det svrert vanskelig a forutsi 
hvor realistiske de tre veiene til Plan S-kompatibilitet er for tidsskrifter i ulike fagfelt (se 
punkt G). I tillegg avhenger dette av hvor strengt kriteriene om spesifikk lisens og 
kravene til Plan S godkjente arkiver skal tolkes. Dersom disse kriteriene tolkes mer 
romslig, er det st0rre sjanser for at flere tidsskrifter snart kan regnes som Plan 
S-kompatible, spesielt gitt at mange tidsskrifter i dag alt kan klassifiseres som «Gr0nn 
OA» (ikke n0dvendigvis Plan S-versjonen av Gr0nn). 
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3. Hvilke andre virkemidler bcor eventuelt benyttes for a bidra til apen tilgang til forskning? 

(Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Gitt at apen tilgang til forskning er malet, ville Plan S kunne hatt betydelig st0rre sjanse 
for a lykkes dersom den gr0nne OA-ruten hadde inneholdt mindre spesifikke/snevre 
krav. Mer spesifikt kunne man for eksempel ha tillatt en kort embargotid (hva som er 
akseptabel embargotid variere noe mellom fagomrader), utvist st0rre fleksibilitet i 
"orhold til type lisens, og justert de tekniske kravene for a kvalifisere som Plan 
S-kompatible (eventuelt overgangsordninger). Mindre justeringer av disse kriteriene vii 
gj0re det lettere for forlag/tidsskrifter a apne opp for en Gr0nn QA-variant, som igjen vii 
0ke sjansene for at de fleste/mest anerkjente kanalene vii gi apen tilgang. 

Gr0nn OA er en god QA-variant, spesielt dersom man kan etablere ordninger som 
handterer noen av ulempene ved APC. Her mener vi at Plan S i langt st0rre grad burde 
fokusere pa a forhandle frem sakalte «read and publish»-avtaler med de etablerte 
forlagene. UHR arbeider gjennom EUA for a realisere slike avtaler, og dette initiativet 
b0r st0ttes og synliggj0res som preferert modell i veilederen. Gjennom slike avtaler 
oppnar man apen tilgang, opprettholder muligheten til a publisere i de foretrukne 
kanalene og unngar alle de negative aspektene ved APC, se neste punkt. Dette vii 
dessuten gj0re det langt enklere a skape oppslutning om intensjonene bak Plan S i 
forskningsmilj0ene. Deter flere gode eksempler pa «read and publish»-avtaler allerede. 
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition 5 ber om full openhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet ti/ open publisering. 

cOAlition 5 vii bidra ti/ o etablere et rimelig nivo for artikkelavgifter (APC}. For o oppno et bedre 

grunnlag for en eventue/1 fremtidig standardisering av artikkelavgifter, ska/ cOAlition 5 ta initiativ ti/ 

en uavhengig unders¢kelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition 5 forplikter seg ti/ o finansiere open publisering i henho/d ti/ de godkjente 

tilnrErmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet ti/ o inngo overgangsavtaler el/er finansiere artikkelavgifter som de/ av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn, ink/ mellomrom) 

Dette punktet b0r forbedres. Hovedfokuset settes pa APC, som har en rekke utfordringer 
knyttet til seg. Det er f.eks. uklart, og apent for tolkning, hva «a fair and reasonable APC 
level» er. A sette et felles niva, eller et maksimumsniva, vii apne for en rekke uforutsigbare 
disinsentiver, bade hos «selger» og «kj0per», se neste punkt. Videre apner APC for 
~elkjente praktiske problemer i et marked med a fa tilbydere til apent og rerlig rapportere 
alle relevante kostnader. Gitt at den annonserte, uavhengige studien som skal avklare 
kostnader og betalingsrater enna ikke er pabegynt, betyr dette sannsynligvis ogsa at disse 
momentene kommer til a forbli uavklart i lengre tid fremover og altsa etter at planen har 
~radt i kraft. 

UHR mener imidlertid det viktigste argumentet er at det vii vrere uheldig dersom en viktig 
byggestein i den nye forretningsmodellen for forlagene skal vrere enkeltforskeren som 
individuell markedsakt0r knyttet til stykkprisbetaling av APC. Publisering har kostnader 
$om noen ma betale, men vi mener at l0sning pa dette ma ligge pa et h0yere niva enn 
enkeltforskeren. UHR mener derfor at et hovedspor i omleggingen b0r vrere «read and 
publish»-avtaler og at APC kan vrere et supplement, ikke omvendt. Sakalte 
«r0vertidsskrifter» er et ektef0dt barn av denne forretningsmodellen og APC som l0sning 
~ii fort kunne resultere i behov for a styrke kontrollfunksjonen som ligger til vart nasjonale 
register hos NSD. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som akt(l)r i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn ink/ mellomrom) 

~PC-modellen/Gull OA har flere problemer knyttet til seg for ulike akt0rer i 
forskningssystemet. Noen av disse problemene er mer praktiske og 
fordelingsmessige, slik som hvem som skal finansiere fond for dekning av APC, og pa 
hvilket niva (institusjon, nasjonalt, internasjonalt) slike fond skal operere. Hvilke regler 
eller hvilke akt0rer skal avgj0re hvem som skal fa, eventuelt ikke fa dekket APC? 

Et annet, og mulig st0rre problem med APC, er imidlertid de klare insentivene det gir til 
a anta en st0rre andel av innsendte artikler. I noen sammenhenger er det ikke et 
problem, siden det er et mal at flere funn, bl.a. sakalte nullresultater, blir publisert. En 
hovedutfordring er imidlertid at dette sannsynligvis vii 0ke antallet artikler av lav 
kvalitet. 

Problemene kan forsterkes dersom tak for APC settes lavt, gitt at dette vii gj0re det 
vanskeligere for tidsskrifter a finansiere sine kostnader ved a trykke et lavt eller 
moderat antall artikler. Et for lavt «APC-tak» kan altsa bidra til kostnadskutt, redusert 
kvalitet, samt 0kning i antall artikler publisert (for a dekke faste utgifter). Et for h0yt 
APC-tak, pa den annen side, vii kunne innebffire mer offentlig ressursbruk (og h0yere 
profitt for forlag), samt at fordelingsproblemene nevnt ovenfor blir st0rre. 
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3. Hvilke andre virkemidler b(l)r eventuelt benyttes for a bidra til apen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Som diskutert under andre punkter i dette innspillet, er det andre alternative ruter til 
apen forskning (Gr0nn, Platina) som er beheftet med langt mindre problemer knyttet 
~ii end ringer i insentiver for kvalitet eller kvantitet i publisering, fordelingsproblematikk 
mellom forskere med og uten midler, mm. Disse rutene vii imidlertid kunne kreve at 
enten noen av de mer detaljerte kravene til «Plan S Gr0nn»-publisering mykes opp 
(se A.3) eller at cOAlition Seller andre akt0rer stiller betydelige midler til radighet for 
a «kj0pe ut» veletablerte h0ykvalitetskanaler i ulike fagfelt og gj0r dem til Platina 
OA-kanaler. 

Et hovedforslag fra UHR er, som nevnt, at utviklingen mot «read and publish»-avtaler 
prioriteres. EUA setter na i gang med en analyse av muligheten for a utvikle dette 
$om en foretrukken l0sning, og cOAlitionen S ' planlagte behovsanalyse b0r kobles 
.ii dette. Dette b0r dessuten reflekteres i veilederen. 
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C. Stcotte for tidsskrifter og plattformer med apen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOA/ition S vii skape muligheter for apen pub/isering i a/le fagfelt ved a st(l}tte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er n(l}dvendig. cOAlition S undertreker at deter viktig med a ha 
et mangfo/d av pub/iseringsmodeller, og at det finnes pub/seringskanaler som ikke er basert pa 
artikkelavgifter. For a identifisere omrader med s<Erlig behov for /Jere pub/iseringskanaler med 

apen ti/gang vii cOAlition Sta initiativ ti/ en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er 
med i veilederen? (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Dette punktet er viktig og ikke tilstrekkelig klargjort. Slik dette star er det vagt og generelt, 
og l0sningen ligger langt frem. Dette bidrar til 0kt usikkerhet og skepsis i mange 
agmilj0er. lnsentivordninger ma konkretiseres i forhold til utforming og finansiering. 

Omrader med behov for OA-tidsskrift, plattformer eller infrastrukturer, ma identifiseres f0r 
Plan S trer i kraft for a redusere problemer med manglende gode publiseringskanaler i 
mange fagfelt. Oversikter basert f.eks. pa de publiseringskanalene som er registrert i det 
norske registeret, tilsier at disse behovene antakelig vii vrere store i svrert mange fag. 
Dette bekreftes i de innspillene UHR na har hentet inn fra fagmilj0ene (se pkt. G). 

Rask gjennomf0ring av analysen, og konkretisering av de virkemidlene som sa skal 
settes i kraft trengs. Videre trengs det en konkretisering av kostnadene ved a sette inn 
disse insentivsystemene, og ikke minst en klar plan for finansiering av disse kostnadene. 
St0rrelsen pa finansieringen vii bli avgj0rende f.eks. for om man kan sikre at flere 
~idsskrifter kan "kj0pes ut" av eksisterende kontrakter med forlag og gj0res om til Platina 
OA kombinert med flere «Read and Publish»-avtaler. En bred internasjonal " 
lfinansieringskoalisjon" ville vrere 0nskelig for a sikre tilstrekkelig med finansiering og 
ordeling av kostnadene mellom akt0rer, og dette b0r spesifiseres i tillegg til nasjonale 

eller norske planer for insentivordninger. 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som akt(l)r i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn ink/ mellomrom) 

Dette er ikke godt a svare pa, gitt at det ikke klargj0res hva slags insentiv- og 
lfinansieringsordninger som skal settes ut i live. Men dette er potensielt veldig viktig. 
Mange av bekymringene knyttet til innf0ringen av Plan S (for bl.a. forskningskvalitet, 
karriereveier, akademisk frihet, like muligheter for alle forskere til a publisere, etc.) 
knytter seg til a) faren for at mange tidsskrifter ikke vii vrere kompatible med Plan S og 
dermed ikke kan publiseres i for forskere underlagt planen eller b) at overgangen som 
kommer for mange tidsskrifter vii vrere til en Gull OA/APC-modell, og en slik modell har 
store problemer knyttet til seg, som nevnt over. 

Finansiering og insentivordninger for tidsskrifter til a bytte til f .eks. Platina OA-modell / 
«read and publish» vii samtidig redusere bekymringene knyttet til bade a) og b). Hvis 
lfinansieringsordninger kommer pa plass slik at de aller fleste h0ykvalitetstidsskrift bade 
kan vrere full open access og ikke trenger ta stykkprisbasert forfatterbetaling (men heller 
inansieres med en lump-sum overf0ring for at det skal trykkes et visst antall artikler i 
aret), vii fordelene ved open access kunne realiseres uten at det far store negative 
konsekvenser pa andre hold. 
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3. Hvilke andre virkemidler bcor eventuelt benyttes i det norske systemet for a bidra til apen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Det b0r vurderes a utvikle og finansiere h0ykvalitets Plan S-kompatibelt artikkelarkiv 
som kan fungere som lett tilgjengelige plattformer for publisering for f.eks. samfunns
eller institusjonsbaserte publikasjoner. I Norge er Nasjonalt Vitenarkiv (NVA) en av 
"orutsetningene for at vi skal lykkes, bade med de nasjonale malsetningene om apen 
~ilgang (2024) og Plan S (2020). Derfor ma dette prosjektet fa ny og 0kt prioritet og 
utvikles i lys av de krav som blir resultatet av den internasjonale h0ringsrunden for Plan 
s. 

Det b0r arbeides for "oppkj0p" eller finansiering av QA uten APC for utvalgte 
h0ykvalitetstidsskrifter der norske forskere historisk har publisert relativt mye. Aller heist 
b0r imidlertid en slik politikk for oppkj0p eller finansiering koordineres pa internasjonalt 
niva for a sikre tilstrekkelig med ressurser. 
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vii variere noe mellom de ulike 

organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsrad vii implementere Plan S med virkning for 

enten 1) nye prosjekter el/er 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vii ikke gje/de for kontrakter 

som er inngatt med Forskningsradet f¢r 2020. 

1. BGtr Forskningsradet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Den klare anbefalingen er alternativ 2; nye utlysninger fra og med 1/1 2020 (se ogsa punkt 
G). Gitt alle usikkerhetsmomentene knyttet til hvordan tidsskrifter vii tilpasse seg Plan S, 
gitt at det vii ta tid f0r tidsskrifter og arkiv tilpasser seg krav og leverer l0sninger som er 
Plan S-kompatible og gitt at insentiv- og finansieringssystemer enna ikke er klarlagte, vii 
det vrere tilradelig a benytte sa lang tid som mulig for implementeringen av planen. Selv 
om det langt fra er sikkert at tidsskrifter og andre akt0rer har rukket a tilpasse seg, og 
~nansieringsl0sninger og Plan S-kompatible arkiv er pa plass for prosjekter som lyses ut 
etter 1/1 2020, er det mulig at tilpasningene har kommet noe lenger for prosjekter som i 
praksis starter i 2021 versus prosjekter som starter i 2020. 
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E. Evaluering (Review) 

cOA/ition 5 viii 2023 foreta en forme/1 gjennomgang av effektene av Plan 5, og vii scerlig unders~ke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i dpne arkiv har pd overgangen ti/ full og umidde/bar dpen ti/gang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Gitt alle usikkerhetsmomentene forbundet med Plan S og hvilke konsekvenser den vii ha, 
er ideen om a gj0re en evaluering etter et par-tre ar i 2023 en god ide. Det er i sa mate 
~iktig at kritisk evaluering ogsa foregar i tiden frem mot 2023, og at lrerdommer og nye 
innsikter kan fa konkrete konsekvenser for eventuelle justeringer i prinsippene til planen 
samt til hvordan den implementeres. Forskjeller i hvordan planen implementeres pa tvers 
av land og finansi0rer, og eventuelle konsekvenser av slike forskjeller, vii ogsa gi viktig 
informasjon. 

Det er imidlertid vesentlig, gitt at Plan S er en omfattende plan med mulige konsekvenser 
or publiseringsm0nstre, forskningskvalitet, forskningsevaluering m.m., at evalueringen 
(bade i 2023 og ellers) har et sa bredt utgangspunkt som mulig. Det synes problematisk a 
begrense hovedfokus til overgangsavtaler og forholdet mellom arkivpublisering og "full og 
umiddelbar apen tilgang". Vi ser apen tilgang generelt, og Plan S spesielt, som en 
spydspiss i en st0rre overgang til et videreutviklet kunnskapssystem som er apnere enn i 
dag, initiert av et antall forskningsfinansi0rer. En evaluering av Plan S b0r derfor gj0res i en 
bredere kontekst og i nrer dialog med forskere og forskningsinstitusjoner (f.eks. EUA, 
LERU, etc.) enn antydet i veilederen. 

Generelt: UHR skulle gjerne sett at prosessen rundt Plan Si st0rre grad hadde vrert 
kunnskapsbasert, da sentrale sp0rsmal ikke har vrert tilstrekkelig utredet. 
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget ti/ veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene ti/ lisenser og ti/ de ulike mulighetene for open publisering i samsvar med Plan 

5, med hovedvekt pa 1) Publisering i apne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggj(l)ring i 

apne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA '. 

Eventuel/e kommentarer ti/ denne de/en av veilederen merkes med en tydelig henvisning ti/ hvilken 

de/ kommentaren gje/der. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Som beskrevet ovenfor vii flere tidsskrift kunne aksepteres dersom kravene til lisens 
gj0res mer fleksible. For enkelte fagmilj0er oppleves kravet til lisens som problematisk og 
et hinder for a oppna apen tilgang. At man uten avtale med opphaver skal kunne utnytte 
orskning kommersielt, la andre distribuere, endre, remikse og bygge videre pa ens verk 
bryter for mange fundamentalt med dagens kultur, og kulturendring tar tid. UHR mener vi 
har st0rre mulighet til a lykkes om slike endringer skjer gradvis, gjennom romslige 
overgangsordninger. 
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2. Tidsskrifter og plattformer med apen tilgang (Open access journals and platforms} 

(Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Her 0nsker vi a vise til artikkelen Few Open Access Journals are Plan S Compliant 
(Frantsvag og Str0mme, 2019) https://www.preprints.org/manuscripU201901.0165/v1 

Det er viktig at man ikke setter de tekniske kravene sa h0yt at de som har gatt foran i 
overgangen til apen publisering, ofte med beskjedne midler, ikke oppfyller kriteriene. 
En gjennomgangsrad i vart innspill, er at det ma legges til rette for overgangsordninger 
og 0konomisk st0tte. I dag er det de etablerte forlagene med mye ressurser som har 
orutsetning til a m0te de h0ye og kostnadskrevende kravene som stilles i Plan S. 

Andre kriterier krever ogsa presisering, som: 

"The journal/platform must provide automatic APC waivers for authors from 
low-income countries and discounts for authors from middle-income countries." og 

«Transparent costing and pricing: information on the publishing costs and on any other 
actors impacting the publication fees (for example cross subsidising) must be openly 
available on the journal website/publishing platform. This must include details on direct 
costs, indirect costs and potential surplus.» 

Veilederen ma avklare detaljeringsnivaet for slike krav, gitt at forskerne ma vite hvor 
de kan og ikke kan sende sine arbeider. lgjen anbefaler vi overgangsordninger. 

15 



3. Deponering og tilgjengeliggj(l)ring av artikler i apne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Samme generelle kommentar gjelder her som over: Veda sette svrert detaljerte (og 
sannsynligvis kostnadskrevende) krav til hva som kan telles som et Plan S-kompatibelt 
arkiv, reduseres sjansene for at forskere (iallfall pa kort sikt) vii kunne finne et relevant 
slikt arkiv, og dermed i praksis muligheten for a f0lge den Plan S-gr0nne ruten. Dersom 
noen av kravene, f.eks. knyttet til Helpdesk for arkivet, at formatet skal vrere 
maskinlesbart, at deponert manus ma vrere i CC-BY lisens, etc., kan slakkes pa, vii 
muligheten for at flere tidsskrift eller arkiver i ulike fagfelt er kompatible med Plan S, 0ke. 
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) {Maks 1500 tegn ink/ mellomrom) 

Det virker veldig uklart hvorvidt dette i praksis vii vrere en realistisk variant. Gitt de 
strikte kravene for tidsskrift eller forlag for hva som skal undertegnes og den korte 
tidshorisonten for skiftet, er det ikke gitt at denne varianten vii velges av tidsskrift eller 
forlag som ikke allerede har bestemt seg for a endre forretningsmodell til nae som er 
kompatibelt med Plan S. En slik avtale kan altsa vrere mest relevant for de som alt 
har bestemt seg for a gj0re et bytte til modell med full apen tilgang i utgangspunktet. 

Det vii imidlertid vrere veldig viktig at cOAlition S bidrar til a holde en enkelt s0kbar og 
lett tilgjengelig liste over hvilke tidsskrifter som omfattes av overgangsavtaler, og at 
denne oppdateres jevnlig. Det samme gjelder for0vrig lister over tidsskrift som er Plan 
S-kompatible langs de to andre "rutene". 

Samlet sett vii det bli krevende for forskere a orientere seg for a avklare hvilke 
idsskrifter som faktisk er Plan S-kompatible. Dette vii henge sammen med at det 

ogsa er uklart pa hvilken mate tidsskrifter og kanaler skal fa Plan S-godkjenning uten 
at dette genererer et start administrativt apparat. Srerlig gjelder dette i en 
overgangsperiode. 
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis ti/ de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer pa. (Maks 3200 tegn 

ink/ mellomrom) 

Om punkt A: UHRs styre vedtok 12. november 2018 f0lgende: UHRs styre gir sin st0tte 
lil arbeidet med Plan S, men det er svrert viktig at utfordringer knyttet til tidsplanen og 
implementeringen handteres pa en god mate og i nrert samspill med fagmilj0ene. 

Derfor har vi i forbindelse med denne h0ringen aktivt involvert fagorganene, og det er 
avgj0rende at disse synspunktene tas hensyn til for at Plan S kan fa oppslutning i 
Jagmilj0ene, se nedenfor. 

Plan S ma ikke vrere i strid med norske strategier for internasjonalisering og 
forskningskvalitet. UHR frykter et scenario der muligheten for forskningssamarbeid pa 
lvers av land vanskeliggj0res. Det er viktig at Norge tilpasser seg endringer i 
publiseringssystemet pa en slik mate at vi ikke kommer i utakt med de vi samarbeider 
med internasjonalt. 

UHR har innhentet synspunkter fra fagmilj0ene pa planen. Av UH Rs 85 fagorgan og 
komiteer er 72 av dem representert i svarene. 

Det er svrert overlappende synspunkter pa tvers av fagomradene. Pa et overordnet niva 
kan det se ut til at samfunnsfagene og medisin er de mest kritiske, og at humaniora og 
MNT-fagene er litt mildere i tilbakemeldingene. 

HumSam, MNT-fag og medisin ser alle at intensjonen med Plan Ser god, men at srerlig 
medisin og samfunnsfag synes virkemidlene som brukes i Plan S er drastiske. Et 
~cenario der forhandlingene per 2020 ikke har f0rt fram overfor de viktigste forlagene, 
kombinert med at deltakelse i cOAlition S fortsatt er begrenset men inkluderer Norges 
ene forskningsrad, bekymrer rimelig nok mange. Plan S har skapt usikkerhet og 
bekymring, srerlig med bakgrunn i at det per i dag mangler gode kanaler som oppfyller 
kravene til Plan S i de fiesta fag. De fa som finnes mangler internasjonal anerkjennelse. 
En er bekymret for a miste internasjonal synlighet, for rekruttering av unge forskere og 
for deres karrieremuligheter. Sp0rsmalet om forskningssamarbeid gar igjen i og med at 
cOAlition S omfatter viktige, men langt fra alle finansi0rer. Situasjonen na oppleves 
derfor som svrert uoversiktlig og konsekvenser er vanskelige a bed0mme. Bekymring 
knyttet til kvalitet gar igjen, bade i forhold til mulig utestengelse fra de ledende 
lidsskriftene, men ogsa til uheldige sider ved forfatterbetaling og APC. 

Flere trekker frem den norske HumSam-l0sningen som en ideell modell, med fri 
lesetilgang uten kostnader ved publisering. Dette er l0sninger som sikrer de gode 
kvalitetene ved eksisterende publiseringssystem, samtidig som vi oppnar malet om apen 
~ilgang. lgjen; «read and publish» er den foretrukne l0sningen. I disse fagomradene er 
ofte selve teksten forskningsresultatet og mange er derfor kritiske til kravet om CC-BY 
14.0 lisens. Derfor er det behov for utredning vedr0rende lisenser og opphavsrett. 

Mange fremhever at planen undervurderer tidsskriftenes rolle i forhold til utvikling av 
kvalitet. Ved overgang til apen tilgang er det viktig a bevare de gode sidene ved dagens 
publiseringssystem. For at vi skal lykkes med Plan S forutsettes en fleksibel tilnrerming til 
de kravene som stilles. Alie 0nsker at Norges forskningsrad implementerer Plan S sa 
$ent som mulig. 
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Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no



2 

Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Astrid Kristin Moen Sund

Utdanningsforbundet

astsun@udf.no

Godkjenner

✘

Fagforening

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



9 

C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

Utdanningsforbundet er Norges største lærerorganisasjon for lærere og ledere i hele 
utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning. Vi har i dag 180 000 medlemmer, og er 
den desidert største fagorganisasjonen på utdanningsfeltet.  Vi er opptatt av å sikre  
1) lærere enkelt tilgang på forskning,  
2) lærerutdannere og forskeres vilkår og vi er opptatt av  
3) at fagforeningene skal sikres enkel tilgang på relevant forskning.   
Utdanningsforbundet støtter derfor intensjonene i Plan S som skal sikre enkel og åpen tilgang til 
forskningspublikasjoner finansiert av det offentlige.  Vi mener også at det er positivt med 
Forskningsrådets engasjement gjennom en felles europeisk plan for hvordan vi skal sikre at det 
blir åpen tilgang. Vi er også positive til at retningslinjene til Plan S nå er sendt på høring, men 
stiller spørsmål ved hastverket i implementeringen. 
 
Her vil vil særlig fremheve utfordringer knyttet til  
• overgangsordninger fra dages publiseringssystem til åpen tilgang 
• hvilke tidsskrifter og publiseringskanaler som tilfredsstiller kravene i Plan S 
• kostnadsbildet – fordeling mellom enkeltforskere, institusjonene og myndigheten 
• forholdet mellom publisering med åpen tilgang og andre, kostnadskrevende kanaler 
• akademisk frihet og forskeres rettigheter 
 
Utdanningsforbundet mener at det må en konsekvensutredning til for å sikre at ikke 
enkeltforskere og sårbare fagmiljø rammes av utilsiktede konsekvenser.



Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?

Hilde Trygstad på vegne av Prorektor Bård Mæland

VID

hilde.trygstad@vid.no

Godkjenner

✘

Vitenskapelig høgskole

□ 

□ 
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 

Plan S bør etter høgskolens vurdering, i en overgangsperiode, tolerere embargo på opptil seks mnd. 
 
CC lisens - det har vært mye diskusjon rundt bruk av en meget liberal CC, som blant annet kan 
medføre «remix» av innhold. VID mener det bør vurderes om Plan S kan benytte en såkalt «CC-BY—
ND» lisens  
Navngivelse-Ikke Kommersiell-Ingen Bearbeidelser  
CC BY-NC-ND 
Denne lisensen er den mest restriktive av våre seks kjernelisenser. Den tillater andre å laste ned ditt 
verk og dele dem med andre så lenge du er navngitt som opphavspersonen, men de kan ikke endre 
dem på noen måte, eller bruke dem kommersielt. 
 
Eller: 
 
Navngivelse-Ingen Bearbeidelse  
CC BY-ND 
Denne lisensen gir mulighet for å videredistribuere verket, både for kommersielle og for 
ikke-kommersielle formål, så lenge det gis videre uendret og sin helhet, og at du navngis som den  
https://creativecommons.org/licenses/?lang=no 
 
 
 



4 

2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)

VID velger å gi noen få kommentarer i innspillsrunden, forøvrig støtter vi UHRs synspunkter. 
 
Høgskolens kommentarer følger under denne rubrikken og under G: 
 
Andre virkemidler  
 
En del av humaniorafagenes tidsskrifter er neppe økonomisk bærekraftige, disse vil derfor ha 
behov for overføringer i en overgangsperiode. 
 
B Publiseringskostnader 
 
Åpenhet rundt APC kostnader og fritak for merverdi på APC-beløpene må avklares.  
Stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA) må videreutvikles/intensiveres og ikke avvikles 
før Plan S er implementert. 
 
 C 1 Støtte for tidsskrifter 
 
UHR-B støtter at det foretas en behovsanalyse for identifisere områder med særlig behov for 
åpne publiseringskanaler. 
 
Det må bevilges midler fra Kunnskapsdepartementets til økonomiske støtteordninger for Plan S 
og/eller gis insentiver til å utvikle et godt nasjonalt system for OA. 
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



13 

E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)



17 

4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 

VID ser at intensjonen med Plan S er god, men virkemidlene som brukes kan bli drastiske. Plan S 
har skapt usikkerhet, spesielt fordi det per i dag mangler gode kanaler som oppfyller kravene til 
Plan S. De få som finnes mangler internasjonal anerkjennelse. Norge må unngå å miste 
internasjonal synlighet. Spørsmålet om forskningssamarbeid må avklares i og med at cOAlition S 
omfatter viktige, men ikke alle finansiører. Situasjonen er relativt uoversiktlig og konsekvenser er 
vanskelige å bedømme.  
 
Den norske HumSam-løsningen er god, med fri lesetilgang uten kostnader ved publisering. Dette 
er løsninger som sikrer de gode kvalitetene ved eksisterende publiseringssystem, samtidig som vi 
oppnår målet om åpen tilgang. Igjen; «read and publish» er den foretrukne løsningen. I disse 
fagområdene er ofte selve teksten forskningsresultatet og VID er som nevnt innledningsvis kritisk 
til kravet om CC-BY 4.0 lisens. Derfor er det behov for utredning vedrørende lisenser og 
opphavsrett. 
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