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Vedtak i UHRs styre 12.11.18:
•
•
•

•

•
www.uhr.no

UHRs styre legger til grunn at all offentlig finansiert forskning skal være åpent
tilgjengelig. UHR utarbeider en tydelig kommunikasjon om hvorfor åpen vitenskap er
viktig og hva det innebærer.
UHRs styre gir sin støtte til arbeidet med Plan S, men det er svært viktig at utfordringer
knyttet til tidsplanen og implementeringen håndteres på̊ en god måte og i nært samspill
med fagmiljøene.
Styret ber sekretariatet arbeide videre med utforming av en norsk tiltaksplan for åpen
vitenskap i dialog med institusjonene og relevante aktører.
Som en del av en helhetlig plan etableres en egen «Plan S task force» som skal arbeide
med risikovurdering, mulige overgangsordninger, kostnader og finansiering av
implementeringen av Plan S og for innspill til blant annet revidert nasjonalbudsjett 2019.
Det er viktig at dette arbeidet startes opp og gjennomføres så raskt som mulig.
Det sonderes med aktuelle institusjoner om muligheten for å frigi egnede
sekretariatsressurser for arbeidet med tiltaksplanen for åpen vitenskap.
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Vedtak i styret 08.04.19:
Styret godkjenner
a. overordnet organisering
av arbeidet
med UHRs tiltaksplan,
b. mandat og
sammensetning av
Styringsgruppe for
tiltaksplanen og
c. mandat og prinsipper for
sammensetning av
Nasjonalt forum for
åpen forskning

www.uhr.no
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Nasjonalt forum for åpen forskning
UHR styre
UHR-Forskning
Styringsgruppe for
tiltaksplanen

UHRs Tiltaksplan
for åpen forskning

www.uhr.no

EUA
Open Science
expert group

Nasjonalt forum for
åpen forskning
myndighetene,
forvaltningsaktørene,
UHR/forskningsinstitusjonene
og forskerne

Forskningsrådets
Policy for Åpen
Forskning

Units
Handlingsplan for
digitalisering
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Tiltaksplan for åpen forskning

23 October 2019

Bakgrunn for organisering
•

Første fase: Stor aktivitet - Løst organisert, - fordi:
–
–
–
–

•

Ulike deler av åpen forskningslandskapet er i rask endring
Utviklingen internasjonalt, særlig knyttet til Plan S, har vært og er fortsatt uavklart
Forlagsforhandlingene pågår
Viktige aktører (som Unit og Forskningsrådet) utvikler sine egne strategier og
tiltak på området

Neste fase: Behov for tydeligere struktur og overordnet ramme

Hovedmål for UHR: Å fremme en tydelig og aktiv stemme
i arbeidet med åpen forskning på vegne av medlemsinstitusjonene

www.uhr.no
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Styringsgruppe for tiltaksplanen
• Kenneth Ruud, UiT
• Åse Gornitzka, UiO
• Bjarne Foss, NTNU
• Margareth Hagen, UiB

www.uhr.no
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UHR eksempelpresentasjon

Åpen evaluering, merittering og
forskningsvurdering
Ikke minst i lys av diskusjonene om åpen tilgang og Plan S er det behov for en
nasjonal prosess om hvordan vi bør evaluere forskere og forskningsprosjekter i Norge
– både ved institusjonene og hos de som finansierer forskning. EUA og Science
Europe har begge prosesser på dette.

•
•

•

www.uhr.no

Tiltak: Arrangerte rundebordskonferanse om forskningsevaluering og DORA i
samarbeid med Forskningsrådet (mars 2019)
Tiltak: Etablere arbeidsgruppe for forskningsevaluering, i samspill med relevante
aktører
Tiltak: Delta i EUAs arbeid om evaluering, gjennom EUA Research Assessment
Subgroup (Alexander Jensenius)
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www.uhr.no
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UHR eksempelpresentasjon

Mandat
Arbeidsgruppen skal utarbeide veiledende prinsipper for vurdering og evaluering av forskning knyttet til
søknadsevalueringer av forskningsprosjekt, samt ansettelser og opprykk. Forskningskvalitet er
flerdimensjonal, fagavhengig, og kontekstavhengig, og vurdering av forskning og forskere må ta hensyn til
dette. Det vil være nødvendig å se på hvilke resultater, prosesser og aktiviteter som er relevante å inkludere i
ulike sammenhenger. Et sentralt punkt blir å vurdere hvordan man kan forholde seg til grad av åpenhet når
forskning evalueres. Veiledere for hvordan kvalitet kan evalueres i ulike praktiske sammenhenger vil bidra til
gjennomsiktighet og forutsigbarhet i forskningssystemet.
I arbeidet med veilederne vil arbeidsgruppen kunne ta utgangspunkt i følgende temaer og
problemstillinger:
• Hvordan bruk av bibliometriske analyser og indikatorer kan inngå i vurdering av forskere og forskning.
• Hvordan åpenhet i ulike faser av forskningsprosessen kan vurderes.
• Hvordan andre publikasjoner enn tradisjonelle vitenskapelige artikler, antologikapitler og monografier,
samt datasett, kildekode, programvare og andre resultater av forskning kan inngå i en evaluering.
• Hva en god implementering av DORA kan bety i praksis.
• Flerspråklighet i formidling av forskning (Helsinki initiativet).
• Til veiledere for ansettelser og opprykk vil det være nødvendig å vurdere hvordan The Open
Science Career Evaluation Matrix (OS-CAM) kan anvendes i en norsk kontekst.
www.uhr.no

OS-CAM, the Career
Assessment Matrix
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RESEARCH OUTPUT
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Research activity
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Publications
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Datasets
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Open source
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Funding
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OS-iCAM / 2
RESEARCH PROCESS

• Stakeholder engagement /
citizen science

• Collaboration &
interdisciplinarity

• Research integrity

• Risk management
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Academic standing
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Peer review
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Status og oppfølging
1.
2.

Finn-Eirik oppnevnt som leder av arbeidsgruppen
Første møte i arbeidsgruppen 10. oktober 2019
1. Gjennomgang av mandat
2. Gjennomgang av OS-CAM
3. Besøk fra R-QUEST

3.

Innhenting av underlagsdokumentasjon for mapping mot OS-CAM
1. Ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
1. Forskrift
2. Lokale rutiner og retningslinjer
2. Info om hvordan Forskningsrådets paneler vurderer søknader
3. Vurdering av ulike publikasjonsformer og lokal bruk av bibliometri (UHRPublisering)

4.
5.
6.

Neste møte i arbeidsgruppen 19 desember
Neste møte i EUA-ekspertgruppe 17 januar
Se på muligheten for å arrangere EUA Workshop on Research Assessment i Oslo
våren 2020

www.uhr.no

