
Postadresse: Organisasjonsnummer: Telefon: post@arkivverket.no
Pb. 4013 Ullevål Stadion 961 181 399 22 02 26 00 www.arkivverket.no
0806 OSLO

Kunnskapsdepartementet

 

Deres ref Vår ref. Dato
16/5816 2016/15174 LAJE 31.10.2016

Høringsuttalelse - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til 
forskningsresultater

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 5.7.2016 der departementet ber om 
uttalelse til utkast til retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. 

Vår uttalelse angår særlig de to første delene av rapporten – 1. Nasjonale mål og 
retningslinjer, og 2. Tiltak og forutsetninger.

1. Nasjonale mål og retningslinjer
Arkivverket slutter seg til intensjonene om at mest mulig forskning skal gjøres fritt 
tilgjengelig for flest mulig gjennom prinsippet om åpen tilgang til 
forskningsresultater. Fordelene med åpen tilgang er blant annet at innholdet blir 
tilgjengelig for flere enn ved tradisjonell publisering. Åpen tilgang gir bedre 
muligheter for at offentlig og privat forvaltning vil kunne holde seg orientert og 
oppdatert om forskningen. 

Vi støtter også utkastet til retningslinje om at forskere finansiert av norske offentlige 
midler som førstevalg skal publisere sine vitenskapelige artikler i tidsskrift med 
åpen tilgang. 

2. Tiltak og forutsetninger
Finansiering av åpen tilgang
At spørsmålet om finansieringsløsninger ikke er fullt utredet, kan nok synes som en 
svakhet ved utkastet. En forutsetning bør være at det foreligger en klar og omforent 
løsning på finansieringsspørsmålet, før retningslinjene faktisk innføres. Det er også 
grunn til å understreke forutsetningen i utkastet om at den enkelte forsker ikke selv 
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skal dekke kostnadene til åpen publisering i de tilfellene det kreves 
publiseringsavgift. 

Arkivverket har per i dag ikke et eget budsjett for forskningsaktivitet som en 
publiseringsavgift vil kunne dekkes over. For oss er det viktig at vi får samme 
tilgang til finansieringsmuligheter som andre forskningsinstitusjoner, enten dette 
skjer gjennom fond eller ved bevilgninger fra annen kilde. Vi noterer og slutter oss 
til forutsetningen at «Ordningen må være slik at alle personer tilknyttet alle typer 
forskningsinstitusjoner har mulighet til å publisere.» (Utkastets s. 6)

Det bør også påpekes at det største hinderet for at allmennheten i dag skal få 
kjennskap til forskningen i Arkivverket og de fleste andre ABM-institusjoner under 
Kulturdepartementet, ikke ligger i dagens publiseringsordning, men i det faktum at 
sektoren er utestengt fra å registrere sin aktivitet og produksjon i det nasjonale 
forskningsinformasjonssystemet CRIStin. En satsning på å gjøre forskningen i 
Norge mer tilgjengelig gjennom åpen tilgang, bør derfor også medføre at CRIStin 
åpnes for ABM-sektoren.

Med hilsen

Lars Christian Jenssen
Førsteamanuensis/førstearkivar e.f.

Kopi: Kulturdepartementet
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