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Saken om støtte til OA publisering ved UMB 

 I november (møtebok fra Forskningsnemda (FoN) 
30.11.2010) ble saken om «Open Acess» publisering ved 
UMB lagt frem for FoN av Forskningsdirektøren førset 
gang. 

 Vedtaket ble: «Forskingsnemnda tilrår at 
Forskingsavdelinga utgreier ei insentivordning (t.d. ekstra 
publiseringspoeng) som kan motivere til 
tilgjengeleggjøring av forskingsresultat gjennom 
OpenAccess-publisering.»  

 Biblioteket hadde vært pådriver for saken overfor 
Forskningsavdelingen i noen år (siden sånn ca. 2006) så 
vi var glade for vedtaket! 

 

 

Presenter
Presentation Notes
FoN=UMBs forskningspolitiske organ. Skal gi strategiske innspill til univ. styret og rektor i strategiske saker som gjelder forskning og forskningsformidling.  Innspill fra biblioteket til Forskningsavdelingen siden 2006-2007 om Open Access.
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Så går det et år… 

 Saka kommer så opp som eventuelt sak på møte i FoN, 
31. mai 2011 

Med dette vedtaket: «Open Access – FoN anbefaler at 
neste møte holdes i biblioteket med en diskusjon om 
open access og vurdering av forskjellige muligheter for å 
styrke open access publisering.» 

 Vedtak i FoN 22. sept. 2011: «Forskningsnemnda tilrår at 
UMB etablerer en prøveordning for å dekke opp den 
enkelte vitenskapelige ansattes ekstrautgifter forbundet 
med Open Access publisering. Universitetsbiblioteket har 
ansvaret for administrasjonen av ordningen. 
Forskningsnemnda innstiller Universitetsstyret til å sette 
av midler til dette formålet i budsjettet for 2012.»  

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Vi kan ikke huske vi var med på møtet i biblioteket hvor OA ble diskutert, men vi husker at styret var hos oss og Ingeborg presenterte Brage som vi hadde kommet i gang med…. 
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Videre om etablering av publiseringsstøtte ved 
UMB 

 Vedtaket sier også:  «Open Access-publisering omfatter 
publisering i Open Access tidsskrifter og publisering i 
åpne arkiv/databaser (for eksempel UMB-Brage).»  

 Forskningsnemnda tilrår at: «UMB etablerer avtaler med 
de mest relevante forlagene og tidsskriftene for Open 
Access-publisering med mål om at viktige artikler i 
tidsskrifter som ikke er åpent tilgjengelig blir gjort åpent 
tilgjengelig. Forfatterne indikerer om artikler i slike 
tidsskrift skal bli åpent tilgjengelig eller ikke, basert på en 
nytte-kost vurdering ved å endre status på en artikkel til 
åpent tilgjengelig. Universitetsbiblioteket har ansvaret for 
å etablere og følge opp slike avtaler. Forskningsnemnda 
innstiller Universitetsstyret til å sette av tilstrekkelig 
midler til dette formålet i budsjettet for 2012.»  
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Presenter
Presentation Notes
UMB skal følge utviklingen ved landets øvrige universiteter når det gjelder publisering i institusjonelle arkiv og Open Access tidskrift. Forskningsavdelingen har ansvaret for å følge utviklinga.
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Forslag til kriterier for støtte fra Univ. biblioteket 
og Forskningsavdelingen legges frem for FoN 

 Støtte blir bare gitt til artikler i publikasjoner som er/blir 
registrerte i CRIStin. 

 Publiseringsstøtte gis bare der korresponderende 
forfatter er ansatt eller student ved UMB og har oppgitt 
UMB som adresse i publikasjonen. 

 Bare artikler i rene Open Access-tidsskrift kan få støtte. 

 Artiklene som får støtte må være i godkjente kanaler i 
Norsk samfunnsvit. datatjenestes kanalregister.  

 Forlagene må være medlem av OASPA (Open Access 
Scholarly Publishers Association ). 

Maks støtte per publikasjon er 15 000 kr.  

 For artikler som bygger på arbeid med ekstern 
finansiering, kan støtte fra UMB bli redusert 
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Presenter
Presentation Notes
Artikler i norsk vitenskapsindeks (NVI) – ikke formidling.

http://www.uhr.no/documents/Epost___superbrukere___useri_se_utgivere.pdf
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Og endelig i 2012 er publiseringsstøtten vedtatt i 
FoN, men med endringer… 

 Vedtak i FoN oktober 2012: «Forskningsnemnda støtter 
forslag til retningslinjer for publiseringsstøtte til Open 
Access-publikasjonar ved UMB, men ber om følgende 
endringer til retningslinjene:»  

 «At også publisering i hybride tidsskrift blir omfatta av 
ordninga.»  

 «Ved behov for prioritering (gunnet avgrensa midler) 
prioriterer en å dekka kostnader til publisering i nivå 2- 
kanaler»  

Ramma for 2012 ble 75000 kr. og det ble et «prøveår» 

Det gjøres også vedtak om å avsette 150.000 for 2013.  

 

Presenter
Presentation Notes
Nivå 2 publiseringskanaler er tidsskrift som er rangert som de mest prestisjetunge tidsskriftene innenfor sitt fagområde i NSDs kanalregister.
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Tildeling av publiseringsstøtte i 2012 og 2013 

 2012: Vi fikk inn 11 søknader fra 5 av 8 institutter fordelt 
på 3 forskere, 2 professorer, 3 stipendiater og 2 f.aman.  

 Vi tildeler støtte til 6 publiseringer hvorav 3 artikler er i 
reine OA tidsskrift (BioMed Central journals-BMC og 
Public Library of Science-PLoS) og 3 artikler i hybride (fra 
Elsevier og Wiley forlagene) 

 To avslag p.g.a. ikke korresponderende forfatter og et 
ikke-tellende tidsskrift. Tre av søknadene overføres til 
2013 p.g.a. de er akseptert, men ennå ikke publisert 

 I år har vi også fått inn 11 nye søknader og gitt støtte til 
11 (3 av disse overført fra 2012). Av disse er 5 artikler i 
reine OA publ. og 6 i hybride. 3 står på venteliste p.g.a. 
midlene er oppbrukt 
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Presenter
Presentation Notes
En forsker søker støtte til to publiseringer og hun får støtte til begge – en OA og en hybrid. Vi bruker opp de 75.000 i løpet av november og desember….En av forskerne som publiserer i et hybrid tidsskrift og kun får 15.000 sender et ganske krasst e-post til oss om at han får 2000 for lite da hans publisering koster over 17.000,- . Han sier b.l.a. open access publisering dermed blir et stort tapsprosjekt for han og reduserer hans muligheter for fremtidig forskning. Han ber UMB avskaffe ordningen, eller at alle kostnadene fullfinansieres.
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Endring av retningslinjene for publiseringsstøtte 

 I mai i år ble det lagt frem for FoN forslag til endring av 
retningslinjene for publiseringsstøtte pluss videreføring til 
2014. FoN godtok endringene. 

Det endres fra publisering i både hybride til kun reine 
«gull» OA p.g.a. høyere kostnader og dobbel betaling til 
de kommersielle forlagene, og for å følge de andre 
norske UH institusjonenes praksis om at kun reell OA 
publisering støttes. 

 Endring fra tildeling etter søknadsfrist til fortløpende 
tildeling. 

 Endring fra kun medlemskap i OASPA til OASPA og/eller 
DOAJ (Directory of Open Access Journals). 

Hybride artikler i tidsskrifter som har «land i sør» som 
målgruppe har etter endringene fått støtte.  
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Presenter
Presentation Notes
Biblioteket betaler både abonnementsavgift pluss OA støtte og det skurrer litt. Vi gir fortsatt til noen publikasjoner rettet mot «land i sør» er i samsvar med UMBs politikk og som en undervisnings inst. som har mange studenter og mye samarbeid med univ. i afrikanske, asiatiske og sør-amerikanske land. Moms 25% ekstra kommer i tillegg… 
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Rutiner for gjennomføring av ordningen 

Universitetsbiblioteket forvalter midlene for OA-
publiseringsstøtte med bibliotekdirektøren som 
saksbehandler. 

 Forfatterne registrerer aktuelle OA publiseringer som de 
ønsker å få  støtte til på Skjema for publiseringsstøtte , 
legger ved dokumentasjon på publiseringskostander og 
sender til Brage-gruppa ved biblioteket.   

 Søknadene vurderes i henhold til retningslinjene og 
biblioteket vedtar tildeling i samråd med 
Forskningsdirektøren. 

Midlene utbetales fortløpende etter vedtak om støtte. 

 Fordelinga av midlene gjøres offentlig kjent på UMBs 
interne nettsider.  
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http://www.umb.no/statisk/brage/soknad_publfond.pdf
mailto:brage@umb.no


U
N

IVERSITETET FO
R M

ILJØ
- O

G
 BIO

VITSKAP 

www.umb.no 

Våre erfaringer så langt 

Det er viktig for Univ. biblioteket å ha et godt og nært 
samarbeid med Forskningsavdelinga ved UMB i denne 
saken siden det er de som møter og legger frem saker i 
FoN. 

 Søknadsfrist fungerte ikke så bra for forskerne, bedre 
med forløpende utbetalinger. 

Det er bedre at vi følger de fleste andre norske UH-inst., 
og gir støtte til kun «rene» OA publiseringer. 

 Til tross for at UMB kom seint i gang og har hatt en 
lunken holdning til OA publisering er vi fornøyd med 
responsen og søkermassen så langt. 

 Publiseringsstøtten har vært med på å gjøre OA 
publisering mer kjent blant UMBs forskere og ledelsen. 
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Presenter
Presentation Notes
Viktig å følge de andre univ. og høgskolene og får å få reell dreining mot rein OA publisering. 
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Utfordringer fremover 

 Få inkludert Norges Veterinærhøgskoles OA publiseringer 
i UMBs støtteordning f.o.m. 1/1-2014 siden de pr. i dag 
ikke har en slik ordning. 

Gjøre Open Access bedre kjent på det «nye» 
universitetet – Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) fra 1/1-2014. 

Øke den økonomiske rammen for støtten betraktelig. 

 Påvirke nasjonale organer som Norges Forskningsråd 
(NFR), Dep. og andre for å få til nasjonale løsninger.  

 Forskingsnemnda tilrår: «at UMB arbeider overfor UHR 
med mål om at ei nasjonal ordning for dekning av 
publiseringskostnader blir etablert.»  
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Presenter
Presentation Notes
Øke rammen siden vi får med NVHs forskere og støtteordningen blir bedre kjent blant ansatte….
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Lenker  

Open-Access publiseringsstøtte ved UMB: 
http://www.umb.no/forskningsavd/artikkel/open-access-
publiseringsstotte 

 Skjema for publiseringsstøtte: 
http://www.umb.no/statisk/brage/soknad_publfond.pdf 

OASPA Open Access Scholarly Publishers Association 
http://oaspa.org/membership/members/ 

DOAJ Directory of Open Access Publishing 
http://www.doaj.org/ 

NSD Publiseringskanaler: http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ 

 CRIStin-Current Research Information System in Norway:  
http://www.cristin.no/  
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http://www.umb.no/forskningsavd/artikkel/open-access-publiseringsstotte
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