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Høringssvar fra NVE - høring av forslag til nasjonale retningslinjer for 

åpen tilgang til forskningsresultater  

Det vises til Kunnskapsdepartementet (KD) høring av rapport med forslag til nasjonale retningslinjer for 

åpen tilgang til forskningsresultater datert 5. juli 2016. Det bes i høringsbrevet om kommentarer til 

rapporten og til de forslag som er fremlagt av arbeidsgruppen.  

Rapportens del 1: Nasjonale mål og retningslinjer  

Til del 1 av rapporten ber KD om respons til de syv nasjonale retningslinjene som er foreslått.  

 

NVE er positive til forslaget om nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Dette 

vil være i tråd med nasjonale og internasjonale mål om åpen publisering. NVE støtter også ideen om et 

felles nasjonalt vitenarkiv. Det er etter NVEs syn nødvendig å påse at muligheten for publisering i 

tidsskrift med høy innflytelsesfaktor (journal impact factor) ivaretas. Videre er det viktig for NVE at 

eventuelle kostnader ved publisering ikke tas fra midler som finansierer forskning.  

 

Avtaler med forlag og vitenskapelige organisasjoner om publisering med åpen tilgang bør etter NVEs 

syn i størst mulig grad ivaretas på nasjonalt eller internasjonalt nivå. På den måten sikres en enhetlig 

behandling av alle forskningsinstitusjoner, og det vil være mindre ressurskrevende for den enkelte 

institusjon.  

Rapportens del 2: Tiltak og forutsetninger 

Til del 2 av rapporten ber KD det om respons på de tiltak og forutsetninger som er foreslått for å lykkes 

med implementeringen og få til en raskest mulig overgang til åpen publisering.  

Som nevnt ovenfor er NVE positive til et felles nasjonalt vitenarkiv. NVE påpeker imidlertid at et slikt 

arkiv må gi informasjon om hvilket tidsskrift en artikkel har vært publisert i.  

I rapporten er det fremmet forslag om å endre publiseringsindikatoren for å stimulere til økt grad av 

åpen publisering. NVE peker på at det er viktig at en eventuell endring i publiseringsindikatoren ivaretar 

betydningen av tidsskriftenes innflytelsesfaktor. NVE er Norges nasjonale faginstitusjon i hydrologi og 

utfører selv forskning innenfor dette fagfeltet. Innenfor denne disiplinen er det viktig at det gjøres et 
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arbeid for å få «Open Access»-tidsskrifter som er rangert på nivå 2. Det er av stor betydning å 

opprettholde fagfellevurderingen og en høy vitenskapelig kvalitet.  

En innføring av de foreslåtte retningslinjene vil ha en økonomisk side. Rapporten antyder 

finansieringsordninger som på sikt kan være aktuelle. På kort sikt vil det sannsynligvis være 

institusjonene som må bære slike publiseringskostnader. Dette må da inkluderes i de totale FoU-midlene 

som institusjonene får tildelt ved at det avsettes en sum som kan benyttes til å gjøre resultatene offentlig 

tilgjengelig.  

NVE imøteser en videre utredning av muligheter for finansiering av «Open Access» publikasjoner. Det 

er viktig at slik finansiering ikke går på bekostning av de ressursene som er tilgjengelig for selve 

forskningen og at kostnader ikke er til hinder for publisering.  

Rapportens del 3: Bakgrunn og drøfting  

Til del 3 av rapporten ber KD om respons på den drøftingen som er gjort. KD ber samtidig om belysning 

av relevante aspekter som ikke er tatt opp i denne drøftingen.  

Selv om høringen gjelder nasjonale retningslinjer, savner NVE en diskusjon av hvorvidt «Open Access» 

kan føre til at forskningsresultater fra land med mindre ressurser enn Norge vil få større utfordringer enn 

i dag med å publisere sin forskning. Dette fordi de ikke har midler til å betale for å få artikler publisert.  

Krav til informasjonssikkerhet fordrer at det ikke skal gis offentlig tilgang til visse forskningsresultater. 

Innenfor NVEs ansvarsområder kan dette for eksempel aktuelt være ved prosjekter som omhandler 

damsikkerhet og beredskap. 
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