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Seksjon for Lisenavtaler og åpen tilgang

• Forhandling av lisensavtaler

• Administrasjon av lisensavtaler for tilgang til forskning på vegne av 
forskningsinstitusjoner

• Nasjonal koordinator for arbeidet med åpen tilgang til forskning

• Nettstedet openaccess.no - et nettsted for informasjon om åpen tilgang

• Syv ansatte



Hva er en lisensavtale?

• En avtale med et forlag for lesetilgang til (hovedsakelig) 
vitenskapelige tidsskrifter

• Totalverdi: Unit forhandler for 240 millioner NOK årlig

• Forhandler på vegne av 118 institusjoner innen UH, helse- og 
instituttsektoren

• Omfatter 10 750 tidsskrifter

• Avtaler med 30 leverandører (hovedsakelig internasjonale)



Den internasjonale forlagsbransjen preget av oligopoli. Fem forlag utgir 50% av 
globale forskningsartikler

Tall fra 2018 i Norge



Fra 2017 ny forhandlingsstrategi i Norge

• Full støtte fra en samlet UHR for prinsipper 
for nye avtaler:
• Artikler med korresponderende forfattere fra 

Norge skal være åpent tilgjengelig ved 
publiseringstidspunktet

• Åpen publisering skal ikke øke 
totalkostnadene i avtalene

• Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og 
forretningsmodeller

• Permanent tilgang til innhold publisert i 
abonnementstidsskrifter

• Det skal vises bevegelse mot avtaler der 
kostnader er knyttet til volum på norske 
institusjoners publisering

• Revurderer fornyelse av avtaler som ikke 
møter de før nevnte prinsippene

• Rektorer/forskningsledere vil delta i 
forhandlingene
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Tradisjonelle abonnementsavtaler

Mer kvalitative vurderinger, begrensede muligheter for databaserte analyser.

• Prisutvikling

• Tidsskrift på nivå 1 og 2

• Tidsskrift med nedlastning / visninger

• Tidsskrift med arkivtilgang

• Norsk bidrag til forlagets totale antall siteringer



OA-avtaler - Publisering

Publisering fra medlemsinstitusjoner fordelt på tidsskriftene i avtalen:

• Korresponderende

• Historiske trender for å spå utvikling

• Inkludert/ekskludert publisering

• Nivå 0, 1 og 2

• OA-tidsskrift (gull)

• Estimere totale APC-kostnader (hybrid og OA-tidsskrift)



Publiseringsanalyser - Cristin

Berike grunndata fra Cristin:

• Legge til korresponderende forfatter og institusjon

• Forbedre datakvaliteten på publiseringstidsspunkt (online, print, osv)

• NVI eller ikke NVI

• Identifisere OA-publikasjoner (særlig hybrid)

• Faktiske APC-kostnader (hybrid og OA-tidsskrift)*

• (APC= Article Processing Charge)



Forhandlingsresultat hittil 2019

✓Avtaler med de fire største forlagene: Elsevier, Wiley, 
SpringerNature og Taylor&Francis

✓Avtalene gir mulighet for åpen publisering i nesten 
8000 tidsskrifter

✓Avtalen med verdens største utgiver, Elsevier, er et 
historisk gjennombrudd, og mulig katalysator for 
globale endringer 

✓Legger press på andre forlag 

✓Avtalene vekker internasjonal oppmerksomhet, 
styrker vårt internasjonale nettverk

✓Nytt samarbeid etablert med rektoratene ved UiO, 
UiT, NTNU & UiB (medlemmer av UHRs styringsgruppe 
for åpen tilgang)


