
Open Access fra et nasjonalt perspektiv 

OA-dager i Bergen 25.-26. september 2013 



Noen spørsmål 

 

• Var det lurt å plassere OA-koordineringen i CRIStin? 

• Hvordan står det til med OA-arbeidet i Norge? 

• Er Norge for små til å påvirke internasjonalt? 

• Hva bør Norge fokusere på fremover? 



Var det lurt å plassere OA-koordineringen  
i CRIStin? 



CRIStin-
systemet 

Open Access 
Lisens-

forhandlinger 

• Fått fast bevilgning 

istedenfor å være 

prosjekt 

• Open Access har 

vært limet mellom 

de tre delene 

• Fortsatt helt 

avgjørende med 

samarbeidet med 

institusjonene! 

 



Hvordan står det til med OA-arbeidet i Norge? 
 



Norge ligger godt an internasjonalt 

• Vi har tydelig støtte for OA-arbeidet gjennom 
forskningsmeldingen 

• Vi har ett nasjonalt kontaktpunkt for OA-arbeidet 

• Forskningsrådet er aktive pådrivere på flere hold 

• Nesten alle institusjoner har institusjonelt arkiv 

• Mange har policy på plass eller under arbeid 

• Mange har fond for støtte til publiseringsavgift 

• Vi har mange engasjerte personer! 



Er Norge for små til å påvirke internasjonalt? 
 



Vi er små, men blir verdsatt og hørt 

• UiT representanter på flere hold 
gjennom mange år 

• Forskningsrådets representanter 
aktive 

• CRIStin deltar på flere fronter, 
invitert inn i EU-prosjekt fra nyttår 

• … 

• Det handler om uansett om 
enkeltpersoner 



Hva bør Norge fokusere på fremover? 
 



Noen nøkkelaktiviteter 

• Spre informasjon til forskerne.  
Mange vet knapt hva Open Access er og betyr. 

• Ytterligere forbedring av infrastruktur for grønn OA 

• Gjøre det enkelt/attraktivt å velge gull OA-publisering 

• Høste og utveksle erfaringer med bruk av fondene 

• Internasjonalt samarbeid om policy og tiltak for å 
fremme åpen tilgang 

• Etablere felles indikatorer for å måle utviklingen 

 

 

 



CRIStins rolle i det nasjonale arbeidet 



CRIStin skal 

• Ha god oversikt over status hos nasjonale aktører 
(forskningsinstitusjoner og andre) 

• Ha god oversikt over best practice internasjonalt 

• Opprettholde nasjonal plan for hva Norge bør gjøre  
for å komme nærmere målet om åpen tilgang 

• Koordinere – «Dytte» på rett sted 

• Støtte årlig nasjonal OA-dag! 



CRIStin skal ikke 

• Passivisere institusjonene 

• Diktere hva den enkelte institusjon skal gjøre 



Mulige veier til målet 

Abonnementer 

Gull 

Hybrid 

Grønn 

Vi må gjøre noe langs alle veiene, men langsiktig fokus må være på gull 


