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Fri tilgang til vitenskapelige resultater er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati,
for fri meningsutveksling og for at vitenskapen skal kunne være et godt verktøy for utvikling av
samfunns- og næringsliv. UiT Norges arktiske universitet har en sterk nasjonal posisjon som
fremmer av åpenhet til forskningsresultater, både publikasjoner og forskningsdata, og
universitetsledelsen har en viktig rolle som nasjonal og internasjonal pådriver for å nå mål om
åpen tilgang. Alle vitenskapelige publikasjoner fra UiT skal gjøres tilgjengelige enten i
publiseringskanaler med åpen tilgang eller i åpne vitenarkiver. UiT har derfor nedfelt følgende
prinsipper om fri tilgang til vitenskapelige publikasjoner:
1. Valg av publiseringskanal
UiTs ansatte og studenter medvirker i vitenskapelig publisering i ulike roller, – som forfatter,
fagfelle, medlem av redaksjonsråd eller redaksjonsmedlem. UiT ønsker at man prioriterer
deltakelse i publiseringskanaler som fremmer åpen tilgang fremfor hos utgivere som ikke
fremmer dette prinsippet.
UiTs ansatte og studenter skal publisere i kanaler som gir friest mulig tilgang til publikasjonene.
Publikasjonskanalen skal enten gi åpen tilgang på egen plattform (såkalt gull åpen tilgang) eller
ha en god politikk med hensyn til egenarkivering (såkalt grønn åpen tilgang). Åpne
publiseringskanaler skal velges fremfor lukkede publiseringskanaler under forutsetning av faglig
forsvarlighet. Dette er et krav for artikler i fagfellevurderte tidsskrifter, men anbefales også for
vitenskapelige bøker (monografier og antologier), samt for populærvitenskapelige artikler,
aviskronikker og annen formidlingsvirksomhet.
UiT bidrar til å dekke eventuelle ekstrakostnader til åpen publisering gjennom et eget
publiseringsfond, under forutsetning av at publiseringsfondets vilkår oppfylles.
2. Egenarkivering
UiTs ansatte skal deponere (laste opp) sine publikasjoner fortløpende i Cristin, slik at de om
mulig kan tilgjengeliggjøres i UiTs vitenarkiv Munin. Dette kravet gjelder foreløpig kun artikler i
fagfellevurderte tidsskrifter, men anbefales også for vitenskapelige monografier og
antologiartikler. Universitetsbiblioteket har ansvar for å avklare rettighetsspørsmål knyttet til
tilgjengeliggjøring av publikasjoner i Munin. Tilgjengeliggjøring i Munin vil skje innenfor
rammene av utgivers generelle prinsipper for egenarkivering, med mindre den ansatte har inngått
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særlige avtaler for sin publikasjon. På sikt vil andelen deponerte og tilgjengeliggjorte artikler
kunne få betydning ved UiTs fordeling av resultatbaserte budsjettmidler til fakultetene, i tråd med
Regjeringens mål og retningslinjer1.
Masteroppgaver og doktoravhandlinger leveres inn til bedømming gjennom innleveringsportalen i
Munin. Universitetsbiblioteket sørger for å gjøre disse åpent tilgjengelige, med mindre det er gjort
særlig avtale om unntak fra tilgjengeliggjøring.
3. Evaluering
Ved evalueringer i forbindelse med tilsetting, opprykk eller ved tildeling av doktorgrad skal det
legges vekt på vitenskapelige arbeiders faglige innhold med hensyn til kvalitet, relevans og
betydning, i henhold til prinsippene i The San Francisco Declaration on Research Assessment 2.
Ved andre evalueringer og ved tildelinger av forskningsmidler fra UiT, skal de samme prinsipper
legges til grunn. Ved tildeling av FoU-termin skal søkere oppfylle krav til vitenskapelig
publisering. Dersom det er behov for å prioritere mellom søkere, er andel publikasjoner som er
publisert i åpne publiseringskanaler eller som er deponert for tilgjengeliggjøring i vitenarkiv blant
kriteriene som skal tillegges vekt.
4. UiT som utgiver og innkjøper
Innen utgangen av 2021 skal alle vitenskapelige publiseringskanaler der UiT er utgiver eller
medutgiver, ha åpen tilgang i den forstand at de minst skal tillate umiddelbar egenarkivering av
publisert versjon (med mindre annet er nødvendig av juridiske grunner). Tilsvarende skal
vitenskapelige tidsskrifter og bokserier hvor UiT står som eier eller medeier, innen utgangen av
2021 være konvertert til utgivelser som enten selv gir, eller tillater, åpen tilgang til publisert
versjon.
Universitetsbiblioteket skal ved inngåelse av avtaler med utgivere om elektroniske abonnementer
og lignende, alene eller gjennom samarbeid med andre institusjoner, etterstrebe å sikre gode
betingelser for åpen tilgang. Gode betingelser innebærer bærekraftige priser i åpne tidsskrifter,
eller åpen tilgang uten ekstra kostnad i abonnementstidsskrifter, eventuelt i form av tjenlige vilkår
for egenarkivering i Munin. Denne typen avtaler skal ikke kunne unntas offentlighet.

1

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, av 22.08.2017
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-mal-og-retningslinjer-for-apen-tilgang-tilvitenskapelige-artikler/id2567591/
2

The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA-erklæringen), 2012
https://sfdora.org/read/
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