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Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater   
 
Justis- og beredskapsdepartementet viser til høring fra Kunnskapsdepartementet 
vedørende Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Generelt 
stiller Justis- og beredskapsdepartementet seg positive til at det utarbeides 
retningslinjer for å sikre en åpen tilgang til vitenskapelige artikler. For øvrig følger 
innspillene fra Justis- og beredskapsdepartementet rapportens oppbygging og er 
knyttet til arbeidsgruppens forslag innenfor hvert område.  
 
Del I Nasjonale mål og retningslinjer 
Justis- og beredskapsdepartementet støtter KDs vurdering om at Norge bør støtte opp 
under EUs mål om full åpen tilgang til vitenskapelige publiseringer innen 2020. JD ser 
viktigheten av åpen publisering og særlig i forbindelse med bruk av offentlige 
forskningsmidler. 
 
Departementet har ingen innvendinger til de nasjonale retningslinjene, men vil påpeke 
at det fortsatt vil være problemer knyttet til vitenskapelig publisering internasjonalt. 
Særlig ved publisering hos internasjonale forlag hvor abonnementspris eller 
stykkprisen kan være svært høy. Tema knyttet til anerkjennelse, økonomi og spredning 
av kunnskapen versus åpen tilgjengelighet er mangefaserte og problematiske. Det er 
ikke tvil om at enkelte internasjonale tidsskifter eller forlag anses som mer 
anerkjennende å få publisert i/utgitt på enn andre.  
 
Når det gjelder forslagets pkt. 5 om at offentlige forskningsfinansierende institusjoner 
skal bidra til å dekke kostnader til åpen finansiering omhandles dette forslaget under 
innspill til Del II Tiltak og forutsetninger.  
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Del II Tiltak og forutsetninger 
Det fremkommer av rapporten at overgangen til åpen publisering vil kunne bli 
kostnadskrevende (En ny publiseringsøkonomi, s. 17).  
 
Det foreslås videre under Del II at det opprettes en styringsgruppe og at 
styringsgruppen i samarbeid med relevante parter bør utarbeide en 
implementeringsplan. Implementeringsplanen bør inneholde kostnadsoverslag over de 
foreslåtte tiltakene, den må vurdere om andre tiltak er nødvendige og hvordan tiltakene 
skal prioriteres. 
 
Justis- og beredskapsdepartementet støtter arbeidsgruppens anbefaling om at det er 
behov for en nærmere utredning, prioritering og ikke minst kostnadsoverslag av de 
forslagene som gis i rapporten. JD er enige i intensjonen bak forslagene i rapporten, 
men mener at forslagene må vurderes i et kost-nytte perspektiv. 
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