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Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater - Høring    

Vi viser til det utsendte høringsbrevet og vedlagte rapport med utkast til nasjonale 

retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. 

 

Regjeringen har som mål at resultater av offentlig finansiert forskning skal være åpent 

tilgjengelige, for å sikre at samfunnet får størst mulig nytte av forskningen det offentlige 

finansierer. Samferdselsdepartementet mener de foreslåtte nasjonale retningslinjer vil støtte 

opp under dette målet på en god måte. 

 

Samferdselsdepartementet har gjort transportetatene, Avinor og Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet oppmerksom på høringen, og Kystverket har sendt oss sin 

høringsuttalelse (vedlagt). Kystverket foreslår et tillegg til retningslinjene om at statlige 

myndigheter skal stille krav om publisering med åpen tilgang. Vi vil oppfordre til at 

Kunnskapsdepartementet vurderer dette nærmere i sammenheng med retningslinjenes punkt 6 

om at forskningsutførende og forskningsfinansierende institusjoner skal etablere eller revidere 

egne retningslinjer for åpen tilgang. Det ville etter vårt syn være hensiktsmessig at 

Kunnskapsdepartementet utarbeider et forslag til retningslinjer. I et slikt forslag bør man også 

omtale tilrettelegging for åpen tilgang til andre forskningsrapporter og utredninger, herunder 

en tydeliggjøring av bruk av Evalueringsportalen til Direktoratet for økonomistyring. 

 

Norges forskningsråd forvalter forskningsmidler på vegne av Samferdselsdepartementet (og 

andre departementer). Vi legger til grunn at Kunnskapsdepartementet som etatsstyrende 
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departement sørger for at Norges forskningsråd oppfyller forslagets punkt 6 om å ha 

retningslinjer for åpen tilgang dersom forslaget blir gjeldende. Dersom 

Kunnskapsdepartementet vurderer at vi bør omtale åpen tilgang i vårt tildelingsbrev for at 

retningslinjene skal være oppfylt, legger vil til grunn at dette vil komme til uttrykk i 

Kunnskapsdepartementets forslag til mal for tildelingsbrev til Norges forskningsråd.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Kjell Rosanoff (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Siri Hall Arnøy 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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