
Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 


	Navn ansvarlig: Katerini T. Storeng og Magnus Aronsen
	Navn institusjon/Organisasjon: Akademiet for yngre forskere (AYF)
	E-post adresse: kontakt@akademietforyngreforskere.no
	Godkjenning: [Godkjenner]
	CheckBox5: Yes
	enkeltper: Off
	Type institusjon/organisasjon: Forskningspolitisk organisasjon for yngre forskere 
	Rolle: 
	A1: I all hovedsak er disse punktene tilstrekkelig klargjort i veilederen, men noen forhold bør utdypes og avklares. AYF mener at veilederen bør klargjøre: - Hvordan cOAlition S-medlemmer vil støtte enkle, søkbare baser over hvilke kanaler som er PlanS-kompatible (for eksempel gjennom samarbeid med DOAJ og OpenDOAR eller gjennom en «PlanS-merking» av kompatible kanaler).  - Hva som legges i begrepet «plattform» og hvorvidt EUs «Open Science Cloud» skal fungere som en søkemotor/plattform.- Om det er noe tolkningsrom knyttet til kravet om CC BY Attribution 4.0 lisens eller unntak der alternative lisenser kan brukes.- Om det vil være unntak fra regelen om Plan S-kompatibel publisering dersom artikkelen kun er delfinansiert av cOAlition S medlem (f.eks. dersom medforfatter har annen finansiering eller forskningen kun er delfinansiert av cOAlition S-medlemmer). - Om det forespeiles sanksjonerved brudd på kravet om Plan S-kompatibel publisering. Inntil tidsskrifter og plattformer har rukket å omstille seg til å bli Plan S-kompatible, bør det ikke innføres  sanksjoner mot enkeltforskere.- Om publisering i åpent arkiv også omfatter «online first».- Hvordan overgangsavtaler henger sammen med «Read and publish» modellene. 
	A2: - Ved implementering av Plan S, vil forskere i Norge som mottar finansiering fra cOAlition S-medlemmer antakelig publisere i andre kanaler enn nå. For mange er dette uproblematisk. mens andre forskere vil måtte slutte å publisere i eksisterende anerkjente tidsskrifter som ikke har inngått overgangsavtaler. Dersom det norske publiseringskanalsystemet (nivå 1 og 2) opprettholdes som i dag, vil dette gjelde de fleste nåværende nivå 2 tidsskrifter. - Mens forhandlingene mellom cOAlition S-medlemmene og tidsskriftene pågår, vil forskere måtte leve med usikkerhet om hvordan Plan S vil påvirke rekruttering- og opprykk, internasjonalt samarbeid og ansettelsesmuligheter for norske forskere i land som er utenfor cOAlition S. Det kan bli utfordrende å inngå samarbeid med internasjonale forskere som ikke vil begrenses av kravet om Plan S-kompatible kanaler. - Det er usikkert hvordan implementering av Plan S vil påvirke forskningskvalitet. - Forskjellige aktører i forskningssektoren vil måtte bidra til omstilling eller etablering av Plan S-kompatible tidsskrifter og arkiver.Norske systemer for forskningstildelinger, ansettelser og opprykk vil måtte ta hensyn til at systemet er lagt om og sørge for at unge forskere, som er i «kryssilden», ikke taper på at de er med i en overgangsordning.
	A3: AYF mener de følgende virkemidlene kan bidra til åpen tilgang til forskning i Norge: - Opplæring omkring åpen forskning og publisering, særlig for yngre forskere - Offentlige publiseringsfond for APC-avgifter som kan stimulere forskere uten cOAlition S-finansering til å publisere åpent.- Gode og brukervennlige digitale arkiver og biblioteker for åpent tilgjengelig forskning, med tilgang for alle uavhengig av institusjonstilknytning.- Tilrettelegging av offentlig formidling av forskningsresultater for å nå ut til et større publikum, gjennom, for eksempel, merittering av formidling i tildeling av forskningsmidler, ansettelser og opprykk og bevisstgjøring rundt forskeres ansvar for å delta i det offentlige ordskiftet. - Implementering av mer helhetlige vurderingsformer i ansettelser, opprykk og tildeling av forskningsmidler, som vurderer forskningskvalitet utover publiseringskanal i tråd med prinsippene i DORA-erklæringen og OSCAM (open science career assessment matrix). Åpen tilgang bør også insentiveres i slike vurderingsformer. 
	B1: Det er positivt at cOAlition S medlemmene forplikter seg til å finansiere åpen publisering.AYF mener at følgende forhold bør utdypes og klargjøres i Plan S-veilederen: - Hvordan finanseringen vil foregå i praksis. Skal publiseringsavgifter budsjetteres for i prosjekter?  Blir det et tak på hvor store publiseringsavgift som dekkes? Hvordan avgjøres betaling ved flere medforfattere med ulike finansieringskilder og institusjoner? Dekkes kostnader til Plan S-kompatibel publisering og arkivering etter prosjektets slutt? - Hva cOAlition S-medlemmene per i dag anser som et «rimelig nivå» for artikkelavgifter (APC).- Tidsrammen for den uavhengige studien som skal avklare kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering, og hvordan uavhengighet skal sikres og standardisering implementeres.- Hvilke cOAlition S-medlemmer som har som intensjon å inngå overgangsavtaler med abonnementstidsskrifter og finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler, og over hvilken tidshorisont .
	B2: - Det vil bli lettere å publisere åpent for forskere med finansering fra cOAlition S-medlemmer. Dersom åpen publisering blir meritterende, vil forskere med finansiering fra cOAlition S-medlemmene kunne få et komparativt fortrinn overfor andre forskere uten slik finansiering. Det vil bli viktig å unngå perverse effekter av slik merittering, for eksempel at åpen publisering går på bekostning av kvalitet. - cOAlitionS-medlemmenes forpliktelse til å finansiere OA-kostnader i sine prosjekter vil kunne gjøre samarbeid med cOAlition S-finansierte forskningsprosjekter attraktivt for både utenlandske og norske forskere som mener at åpen publisering er viktig. For de som ikke ønsker i hovedsak å publisere åpent (eller som er i en karrieresituasjon der dette vil være vanskelig å prioritere) vil det også kunne skape utfordringer.- Uten et standardisert og akseptabelt nivå på kostnadene ved åpen publisering, vil det kunne oppstå vedvarende, store forskjeller der de beste og mest meritterende tidsskriftene vil forbli svært dyre å publisere i. Dette vil slå skjevt ut mellom forskere på ulike stadier i karrieren, og mellom institusjoner med ulik økonomi. - Det er usikkert om eksisterende (norske) tidsskrifter vil overleve overgangen til åpen forskning. Dersom APC-grensen settes for lavt til å dekke forlagenes reelle kostnader, kan økning i antall artikler for å dekke faste utgifter resultere i redusert kvalitet.
	B3: AYF mener at følgende tiltak knyttet til publiseringskostnader kan bidra til åpen tilgang til forskning: - Spesielt i en uoversiktlig overgangsfase der mange tidsskrifter høyst sannsynlig vil eksperimentere med ulike finansieringsmodeller, bør det være et raust (nasjonalt) fond tilgjengelig for sikre at enkeltforskere får mulighet til å publisere uavhengig av publiseringsavgifter.- cOAlition S eller andre aktører bør stille betydelige midler til rådighet for å «kjøpe ut» veletablerte høykvalitetskanaler av eksisterende kontrakter med forlag og gjøre dem om til Platina Open Access kanaler (uten APC-kostnader).- cOAlition S eller andre aktører bør legge til rette for, og finansiere, gode digitale løsninger og infrastruktur. For eksempel kan «learned societies» benyttes til å etablere nye eller konvertere eksisterende tidsskrifter til Plan S-kompatible publiseringskanaler.- cOAlition S-medlemmene og norske forskningsinstitusjoner bør legge til rette for at åpen publisering er karrierefremmende både for yngre forskere og for forskningsledere, men ikke på bekostning av andre tungtveiende hensyn som forskningskvalitet.- Institusjonene bør oppfordres til å supplere publiseringskostnadene for forskere som ikke har finansiering fra cOAlition S-medlemmene, for eksempel gjennom økonomiske incentiver som å tilbakebetale en viss sum for artikler som er publisert i åpen tilgang-tidsskrifter. 
	C1: Gitt at PlanS i realiteten er en forhandling mellom forskningsfinansiører og kommersielle forlag med usikkert utfall, er det fornuftig med en grunnholdning å tillate et mangfold av publiseringsmodeller og legge til rette for ulike forretningsmodeller kompatible med Plan S. Plan S-veilederen bør klargjøre om cOAlition S-medlemmene faktisk forplikter seg til å støtte etableringen av åpen tilgang- kanaler på tvers av disiplinene, den konkrete utforming av insentivordningene som planlegges, og hvor finansiering skal komme fra.  Det er viktig at cOAliation S tar høyde for at det kan være stor variasjon i tilgangen på gode Open Access-tidsskrifter i ulike disipliner. Det er derfor hensiktsmessig å gjennomføre en behovsanalyse. Det er en god ide å identifisere områder med behov for open access tidsskrift, plattformer eller infrastrukturer, men dette bør gjøres snarest, og helst før Plan S trer i kraft for å redusere problemer i fagfelt med fravær av relevante publiseringskanaler. Behovsanalysen bør utrede modeller som økonomiske insentiver som frikjøp av tidsskrifter med eksisterende avtaler og «flipping», mer enn etablering av nye tidsskrifter. 
	C2: Det er vanskelig å ta stilling til hva forslagene rundt støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang betyr for norske forskningsaktører mens utfallet av forhandlingene mellom cOAlition S og forlagene er ukjent. Sett fra yngre forskeres perspektiv, er det viktig at publisering i Plan S-kompatible tidsskrifter ikke gir negative karriereutslag eller svekker mulighetene til å få forskningsfinansiering av nasjonale eller internasjonale finansiører. Spesielt i overgangene fra nåværende løsning til et ferdig, robust Plan S-kompatibelt system vil det være kritisk at det føres aktiv offentlig politikk for å ta høyde for disse forholdene.
	C3: Hvis dagens publiseringskanal-system for tidsskrifter (nivå 1 og 2) fortsatt skal brukes, bør hensyn til kvalitet og åpen tilgang ivaretas samtidig.  Plan S-kompabilitet bør være en av flere vurderingskriterier i inndelingen av publiseringskanaler. Det bør være transparent hvordan dette vurderes vis a vis andre vurderingskriterier.cOAlition S-medlemmene eller andre aktører  bør utvikle og finansiere et høykvalitets- og Plan S -kompatibelt deponeringsarkiv, som kan benyttes av norske og internasjonale forskere fra ulike fagfelt.  
	D1: AYF mener at Plan S bør implementeres i Norge tidligst for nye utlysninger fra 01.01.2020. 
	E: Ettersom Plan S i praksis er en kommersiell forhandling med ukjent utfall mellom forskningsfinansiører og kommersielle forlag, mener AYF det er klokt å legge opp til en bred evaluering av konsekvenser og eventuelle tilpasninger. Hvordan overgangsavtaler og muligheten for deponering av artikler i åpne arkiv påvirker overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang er fornuftige hovedtemaer i en slik vurdering. AYF har følgende kommentarer til evalueringen:  - Hvis Plan S først implementeres for nye utlysninger i 2020, er 2023 tidlig for en formell evaluering. Prosjektene vil da tidligst starte opp i 2021, og dette vil gi få muligheter til å evaluere effekter allerede i 2023.- Evalueringe må vurdere om implementeringen av Plan S har noen effekt på forskningskvalitet. Dersom det er en risiko for negativ effekter, hvordan sikrer man isåfall seg mot dem før de faktisk får spille seg ut?- Evalueringen bør utrede karrieremessige konsekvenser, herunder at institusjoner og forskningsfinansiører tilpasser sine vurderinger av spesielt unge forskeres karriereveier- og incentiver opp mot erfaringene som gjøres med Plan S. - I tillegg til en formell evaluering, er det viktig at man tar høyde for ny innsikt underveis og eventuelt justerer implementeringsplanen deretter. Forskjeller i hvordan planen implementeres på tvers av land og finansiører, og eventuelt konsekvenser av slike forskjeller, vil også kunne gi viktig informasjon.
	F1: Punktene under lisensiering og rettigheter er nokså detaljerte. Dette vil være viktig for å standardisere forskningspublisering og gjøre disse mer tilgjengelig for ulike former for metaanalyse og bruk senere. Samtidig går dette på bekostning av praktisk implementering; jo mer detaljerte krav, jo større barriere for mange tidsskrifter å «flippe» modell. Begge forhold er sentrale, og bør vurderes spesielt i den planlagte evalueringen.
	F2: Veilederen bør presisere hva som menes med et «solid» system for fagfellevurdering («solid system of review»). AYF mener at det er avgjørende at med krav om fagfellevurdering holder standard kvalitetsmål. - Veilederen sier at tidsskrifter/plattformer må fraskrive APC-avgiftene for forfattere fra lavinntektsland og gi rabatter for forfattere fra mellominntektsland. Vil slike rabatter også gjelde forfattere fra høyinntekstland uten institusjonell støtte til publiseringskostander? - Veilederen skriver om transparente kostnader og priser, men det er uklart hvor detaljerte oversiktene over direkte kostander skal være.
	F3: Ved å sette svært detaljerte (og sannsynligvis kostnadskrevende) krav til hva som kan telles som et Plan S kompatibelt arkiv, reduseres sjansene for at forskere (iallfall på kort sikt) vil kunne finne et slikt arkiv, og dermed i praksis muligheten for å følge den «grønne» ruten til åpen publisering.
	F4: Det vil være veldig viktig at cOAlition S bidrar til å holde en enkelt søkbar og lett tilgjengelig liste over hvilke tidsskrifter som omfattes av overgangsavtaler, og at denne oppdateres jevnlig. Det samme gjelder forøvrig lister over tidsskrift som er Plan S kompatible langs de to andre «rutene».
	G: 


