
Forskningsrådet om åpen tilgang til 
vitenskapelige artikler 

Ceres-oppstartsseminar 16.10.2017 



Forskningsrådets policy og virkemidler for 
åpen tilgang 

Bakgrunn: Prioritert område i forskningspolitikken 

 

 Forskningsrådet: Policy for åpen tilgang siden 2009 

 Nasjonale mål retningslinjer for åpen tilgang til 
vitenskapelige artikler (2017) 

 



Forskningsrådet om åpen tilgang: Policy og 
virkemidler 

 Forskningsrådets prinsipper for åpen publisering  
 Krav om arkivering og tilgjengeliggjøring av alle artikler 

(«Grønn OA») 

 Støtte til åpen publisering («Gull OA») 

 Forskningsrådet oppfordrer forskere som mottar midler om å 
velge tidsskrift med åpen tilgang (Open Access) 

 

 Virkemidler: 
 Stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA) 

 Støtte til nasjonalt konsortium for OA tidsskrift (Humaniora 
og samfunnsvitenskap) 

 

 Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring av 
forskningsdata 

 



Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang 
(2014) 

Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle 
vitenskapelige artikler som er resultat av forskning 
som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. 
Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres. 

 

Generelle vilkår for FoU-prosjekter 8.2 

Prosjektansvarlig skal arkivere en versjon av 
fagfellevurderte vitenskapelige artikler som bygger 
på forskning helt eller delvis finansiert av 
Forskningsrådet, i egnede åpne digitale arkiv. Den 
arkiverte versjonen skal ha samme innhold og form 
som versjonen som tidsskriftet har publisert. 

 



Oppfølging av krav om arkivering og 
tilgjengeliggjøring (2017) 

 Brev til UH- og Instituttsektor 

 

 Krav om tilgjengeliggjøring i kontrakt for FoU-
bevilgninger 

 Institusjon – Forskningsrådet 

 Data for institusjonens opplasting (CRIStin) 

 Opplasting av artikler finansiert av Forskningsrådet hvor 
prosjektnummer er benyttet i CRIStin 

 For prosjekter i perioden 2013-2015 



Oppfølging av krav om arkivering … (forts.) 

Utfordringer: 

 Opplasting og tilgjengeliggjøring av «post print» 

 Vanskelig å oppdrive postprint (forskere har byttet 
institusjon mv) 

 Embargo-bestemmelser 

 Flere institusjoner eier posten i NVI 

 Arbeidsmengde (noen institusjoner) 

 

 Vi ber institusjonene om å dokumentere 
utfordringer for enkeltartikler! 



Bruk av prosjektnummer ved registrering i 
CRIStin 

 F.o.m. 1 oktober: Obligatorisk å bruke 
Forskningsrådets prosjektnummer ved registrering 
av publikasjoner i CRIStin 

 Gjør rapporteringen til Forskningsrådet enklere! 

 Gir bedre kunnskap om åpen tilgang 



 Takk for oppmerksomheten! 
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