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Høringssvar - nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 
forskningsresultater - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 
forskningsresultater

Forsvarsdepartementet (FD) viser til brev av 5. juli 2016 der Kunnskapsdepartementet (KD) 
ber om kommentarer til rapporten fra arbeidsgruppen som fikk i oppgave å lage utkast til 
retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Når det gjelder forskningsresultater som inneholder informasjon som av ulike årsaker må 
være gradert etter sikkerhetslovens bestemmelser, vil disse også måtte skjermes i samsvar 
med lovens krav. Dette setter på enkelte områder begrensninger for åpen tilgang til 
forskningsresultater. I forsvarssektoren er en betydelig andel av forskningsresultatene 
graderte av forsvars- og sikkerhetsmessige hensyn. I rapporten (side 13, nest siste avsnitt) 
anføres at det er uproblematisk om det stilles som betingelse at resultater skal publiseres 
med åpen tilgang hvis det gis støtte fra NFR eller EU. FD vil understreke at en slik betingelse 
vil kunne virke ekskluderende for forskningsmiljøer i forsvarssektoren. Denne forutsetningen 
fremstår også som uheldig sett i forhold til en økt satsning på «dual-use» og 
forsvarssektorens økte satsning på EUs rammeprogram. 

FD støtter ambisjonen (og de foreslåtte tiltak) om åpen tilgang til publiserte vitenskapelige 
artikler, men påpeker at åpen tilgang til en rekke andre former for forskningsresultater 
begrenses av sikkerhets- og forsvarsmessige hensyn. I forsvarssektoren gjelder de føringer 
som er gitt i strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren (FoU-strategien): 

«Oppnådde resultater av FoU i forsvarssektoren skal i størst mulig grad gjøres 
ugradert, og deretter aktivt offentliggjøres på hensiktsmessige måter utenfor 
forsvarssektoren. Samtidig er det viktig at sektoren har oppmerksomhet rundt 
immaterielle verdier (Intellectual Property Rights – IPR) som skapes av FoU-miljøene, 
og hvordan dette skal forvaltes. Dette har både et sikkerhetsmessig aspekt og skaper 
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samtidig garanti for at kritisk kompetanse finnes nasjonalt. Det vil vurderes om det skal 
utarbeides overordnede retningslinjer for IPR for sektoren. 

Ugradert informasjon fra FoU i sektoren skal offentliggjøres på åpne nettsider, 
eksempelvis på de enkelte aktørers nettsider, og skal håndteres derfor av det enkelte 
FoU-miljø. Offentlig tilgjengelige resultater av FoU bidrar til ulike formål, herunder 
kvalitetssikring, generell informasjon til samfunnet og til faglige bidrag i relevante 
fagmiljøer. Det er derfor i det enkelte FoU-miljøs interesse at forskningsresultater 
gjøres offentlig tilgjengelig.» 

FoU-strategiens beskrivelser av at oppnådde resultater av FoU i forsvarssektoren i størst 
mulig grad gjøres ugradert, og deretter aktivt offentliggjøres på hensiktsmessige måter 
utenfor forsvarssektoren, synes å være i tråd med intensjonene i utkastet til Nasjonale 
retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.
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