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Høringsuttalelse fra NFD vedr. nasjonale retningslinjer for åpen publisering av 

forskningsresultater   

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 5.7.16 der rapporten med forslag til ovennevnte 

retningslinjer ble sendt ut på høring med frist 1.11.16. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har vurdert retningslinjene, og vi ønsker å formidlene 

vurderingene nedenfor. 

 

Vi har som en del av vår vurderingsprosess vært i kontakt med Forskningsinstituttenes 

fellesarena. Vi har mottatt kopi av FFAs høringsuttalelse, og ønsker i vår uttalelse å forholde 

oss til både denne og rapporten som skal kommenteres. 

 

Årsaken til at vi har ønsket også å forholde oss til FFA, er at vi anser forskningsinstituttene 

som den gruppen innenfor den delen av forskningssystemet som NFD har ansvar for, som blir 

mest berørt av problemstillingene tatt opp i rapporten. Forskningsinstituttene befinner seg i en 

mellomposisjon mellom forskning på oppdrag fra næringsliv og andre oppdragsgivere, og mer 

grunnleggende forskning for å videreutvikle egenkompetanse. Selv om NFDs hovedoppgave 

overfor forskningsinstituttene er å legge til rette for at de skal kunne utføre sine nærings-

rettede forskningsoppdrag på en god måte, ser vi det også som ønskelig at instituttene 

videreutvikler sitt kunnskapsgrunnlag og følger forskningsfronten på relevante områder.  

 



Side 2 

 

Det er derfor viktig at de publiserer og at dette, gjennom publiseringsindikatoren, inngår i det 

indikatorbaserte systemet for omfordeling av basisbevilgningene. Det er samtidig viktig at 

retningslinjene for publisering ikke bidrar til at publisering blir en for stor kostnadsbyrde for 

instituttene. 

 

I likhet med FFA støtter NFD hovedbudskapet i forslaget til retningslinjer om at publisering 

av forskningsresultater skal følge en hovedinndeling med gull og grønn åpen tilgang (OA) – 

med gull OA som hovedmålet, og grønn OA som en akseptabel mellomløsning som kan 

komme til å bli dominerende i en periode. 

 

Vi mener også at det er behov for å gå forsiktig fram, bl.a. fordi nye forretningsmodeller ennå 

er under utforming og det er uklart hvilke som kommer til å bli dominerende. En for rask 

innføring i Norge av et system som ikke tar høyde for den måten forskningsresultater kommer 

til å bli publisert og omsatt på i fremtiden, må unngås. Internasjonalt samarbeid på området 

blir viktig, og nye løsninger i Norge bør ikke innføres raskere enn utviklingen i det 

internasjonale samarbeidet gir grunnlag for. Dette innebærer at nasjonale retningslinjer bør 

være fleksible, og derfor bør evalueres etter for eksempel 3 år. 

 

Vi fortsetter å følge diskusjonen med interesse. Vi takker for anledningen til å oversende 

denne høringsuttalelsen, og deltar gjerne i videre drøftelser av problemstillinger knyttet til 

åpen publisering. 

 

Med hilsen  

 

 

Stine Hammer 

avdelingsdirektør 

Pål Gretland  

underdirektør 

  

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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