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Hva er Plan S?

• Plan S er et europeisk initiativ for å sikre 
åpen tilgang til all offentlig finansiert 
forskning innen 2020/2021. 

• EU, det europeiske forskningsrådet (ERC) 
og 12 nasjonale forskningsråd (Frankrike, 
Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, 
Norge, Polen, Slovenia, Storbritannia, 
Sverige, Finland og Østerrike) har sluttet 
seg til en felles plattform for åpen 
publisering 

• Målet er å sikre full og umiddelbar åpen 
tilgang til alle offentlig finansierte 
vitenskapelige artikler fra 1.1.2021 (NFR)



Hvorfor Plan S i Norge?

• Norge er et av de land i verden der vi har minst tillit til 
eksperter/forskere, og det viser seg spesielt i forhold til 
klimaforskning

• Der vi har vært et land med stor tillit til samfunnet og verden er vi i 
ferd med å endre oss til å bli et land som ikke har tillit til hverken 
politikere eller eksperter

• Men den kan nok også sees som et resultat av/er påvirket av  
debattene om «fake news», replikasjonskrise, og «dårlige» 
publikasjoner, røverforskning og røverkonferanser, falske studier…..



Forts.

• Implementering av ny forskning går for sakte er også et argument i 
denne debatten…

• Hvem har behov for den nye kunnskapen?
• Har de som trenger denne kunnskapen tilgang til den?
• Hvem forsker vi for? Oss selv eller samfunnet?
• Bruker vi nok tid på formidling av forskning ut i feltet?



Hensikten er god?

• Intensjonen er at forskningen skal nå bredere ut og få større tillit i 
befolkningen når den publiseres i tidsskrifter med åpen tilgang.

• Utfordringen i dag er at en altfor stor del av forskningen kun er 
tilgjengelig bak betalingsmur. 

• Dagens publiseringsmodell er ikke bærekraftig, og samfunnet 
«betaler tre ganger over skatteseddelen»: Først for selve forskningen, 
så for vurderingen av forskningens kvalitet og til slutt for å få tilgang 
til resultatene. (Røttingen) 

• Større åpenhet for å motvirke «fake news»?



Enighet om åpen tilgang, uenighet om Plan S

• Debatten rundt Plan S handler derfor ikke om for eller mot åpen 
tilgang til forskning, men om hvordan en slik omlegging bør skje til 
beste for den faglige virksomheten og samfunnet. (Brekke-utvalget 
2016)

• Men det kan være vanskelig å forstå hva de ulike tilgangene eller 
rettighetene faktisk er for noe?



De vanligste formene for lisenser:

• CC-BY attribution
• Work made available under CC-BY allows anyone to copy, distribute, transmit, 

adapt and make commercial use of the material.

• CC-BY-NC attribution, non-commercial
• Work made available under CC-BY-NC allows anyone to copy, distribute, transmit 

and adapt the material.
• Work made available under CC-BY-NC cannot be used for commercial purposes.

• CC-BY-NC-ND attribution, non-commercial, no-derivatives
• Work made available under the CC-BY-NC-ND allows anyone to copy, distribute 

and transmit the material.
• Work made available under CC-BY-NC-ND cannot be: used for commercial 

purposes altered, transformed or built on.



Fri bruk under noen forutsetninger…

• For alle tre lisensene og i alle tilfeller må verket tilskrives på den 
måten som er angitt av forfatteren eller lisensgiveren. 

• Dette må ikke gjøres på noen måte som antyder at forfatteren støtter 
verken den som bruker verket eller måten de bruker det.

• Altså en må følge forskningens etikk og vanlige regler for referering og 
«nøytral» fremstilling av andres verk?



Eller?
• Den store usikkerheten slik jeg leser dette er knyttet til at den mest åpne 

lisensen CC-BY ikke regulerer bruken og videreformidlingen av  
forskningsartikler på en god nok måte, og åpner for å endre, og bruke 
forskning i markedsføring uten at forskerne selv har kontroll med dette. 

• Forskerne som er for ønsker i hovedsak at det er CC-BY-NC, blir den 
rådende lisensen da den regulerer bedre spesielt i forhold til 
kommersialisering. 

• Mens noen felt mener «CC-BY lisensen kan være i strid med opphavers
ideelle rettigheter etter åndsverkloven § 5, hvis andre og fjerde ledd, lyder; 
«Et verk må ikke endres eller gjøres tilgjengelig for allmennheten på en 
måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphaverens eller 
verkets anseelse eller egenart.» (Olav Torvund)



Grønn/ Gull eller Hybrid

• Green Open access
Den grønne måten å publisere Open Access er å publisere en artikkel i
et tradisjonelt abonnementstidsskrift (ikke Open Access). Etter
publisering blir en versjon av artikkelen også plassert i et Open Access 
institusjonelt arkiv (åpen publikasjonsdatabase). Dette kalles 
‘selvarkivering’ fordi publikasjoner er registrert av forfattere selv.



• (Full) gull open access
• en gull open access journal er alle publikasjoner fritt tilgjengelig for 

leserne umiddelbart og uten begrensninger. I denne open access-
modellen er det ingen abonnementsavgift, og utgivere får inntektene 
sine ved å belaste forfattere (eller deres institusjoner) når artikler 
godtas. Disse kostnadene er kjent som "artikkelavgifter" (APC). Denne 
varianten av åpen tilgang er vanligvis referert til som full gull åpen 
tilgang eller ren gull åpen tilgang (for å skille den fra hybrid gull åpen 
tilgang).



• Hybrid (gull) open access
I denne varianten av open access- publiserer forfattere i tradisjonelle 
abonnementstidsskrifter, men kan tilby gull open access til artiklene 
sine ved å betale APC-er. Åpen tilgang blir deretter tilbudt alle lesere 
umiddelbart når artikler vises online. Vanligvis er bare en del av artikler 
i hybridgull open access-tidsskrifter tilgjengeliggjort på denne måten. 
Artikler som er publisert i slike tidsskrifter, men som ikke er 
tilgjengelige via gull open access, kan ikke vises av lesere som ikke 
abonnerer på disse tidsskriftene.



Er den frie forskningen truet? 

• Første lesning: Forskning som NFR helt eller delvis finansierer, skal 
publiseres i rene Open Access-tidsskrifter (disse gir fri tilgang til alle artikler 
på det enkelte tidsskrifts nettside), altså gull Open Access (ikke grønn, ikke 
hybrid). – Dette har senere blitt modifisert. Det er fortsatt uklarheter mht. 
(NFRs) implementering av Plan S.

• De nye kravene iverksettes fra 2021

• Noen mener dette begrenser den akademiske friheten ved at en ikke selv 
får bestemme hvor en vil publisere, andre mener at en da kan velge vekk 
denne typen finansiering, men er det mulig? 



Utfordringene i følge forskerforbundet er at: 

• 1. Planen er for dårlig utredet, konsekvensene er uklare og tiden for 
knapp

• 2. Det vil ta tid å bygge opp gode, åpne publiseringskanaler innenfor 
flere fagfelt

• 3. Forfatterbetaling kan stenge flere forskere ute
• 4. Hvordan sikre akademisk frihet innenfor Plan S?
• 5. Er Plan S i strid med norsk opphavsrett?



Men finnes det et 
riktig svar her?


