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Høring-  Nasjonale retningslinjer for åpen til tilgang til forskingsresultater 

 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev datert 5. juli 2016 vedrørende høring av forslaget til 
nye Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Høgskulen i Sogn og 
Fjordane (HiSF) takker for invitasjonen til høring. 
 
HiSF er generelt positive til retningslinjene og mye av det som står beskrevet, men ser at det er 
utfordringer knyttet til det videre arbeidet og konkrete tiltak for å få forslagene gjennomført. 
Spørsmålet om åpen tilgang er viktig, og etter HiSFs vurdering er drøftingen grundig og belyser 
de viktigste aspektene rundt arbeidet med åpen tilgang. Det er viktig å stimulere til åpen 
«publiseringsadferd», men det er for tidlig å pålegge forskerne dette. Det er interessant å jobbe 
videre med hvordan dette eventuelt kan inngå i publiseringsindikatoren, eller andre ordninger. 
 
Spesifikt til de foreslåtte retningslinjene: 
Punkt 1: Begrepet «norske offentlige midler» har et stort rom for tolking og bør spesifiseres 
nærmere. Videre kan det være gode grunner innen enkelte fagmiljø å publisere i andre tidsskrift 
enn de som har åpen tilgang inntil bedre ordninger er på plass, eksempelvis kan dette ha mye 
med fagtradisjoner å gjøre. 
Punkt 3: Arbeidet med å etablere et felles nasjonalt vitenarkiv støttes. Det bør vurderes om et 
slikt arkiv også kan inkludere forskningsdata. Den tekniske terskelen for å deponere bør være 
lav, og ikke bli for ressurskrevende for institusjonene. Arbeidet for å utvikle en funksjonalitet for 
automatisk deponering av alle artikler som er publisert i åpne tidsskrift i CRIStin støttes. 
Punkt 5: Finansieringen av åpen tilgang må utredes nærmere for å sikre at alle forskere gis de 
nødvendige finansielle rammer for å publisere åpent. 
 
HiSF ser frem til å følge og delta i det videre arbeidet. 
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Rådgjevar 
         
 
 
         


