
Mandat – Publiseringskomité HumSam 
 
Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved UHR-Humaniora og UHR-Samfunnsfag oppnevner 
3 representanter hver til å sitte i en publiseringskomité (omtales heretter som komiteen).  
 
Publiseringskomiteen har som oppgave å velge ut norske vitenskapelige tidsskrifter i 
humaniora og samfunnsvitenskap som skal inngå i et nasjonalt konsortium for innkjøp av 
tidsskrift med åpen tilgang.  
 
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har det 
administrative ansvaret og holder sekretariat for konsortiet. Unit samarbeider med 
Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet om faglig forankring av støtteordningen.  
 
Komiteen oppnevnes av UHR for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse i én 
periode. Komiteen skal selv utpeke en leder. 
 
Komiteens sammensetning: 
Publiseringskomiteen bør være bredt sammensatt med forskningsledere fra humaniora og 
samfunnsvitenskap.  Samfunnsfagene skal la seg representere med en representant fra de 
samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene, en representant fra de juridiske fagene og en 
representant fra de samfunnsvitenskapelige fakultetene ved breddeuniversitetene. 
Komiteen bør ha medlemmer med erfaring fra redaktør- eller redaksjonsarbeid i 
vitenskapelige tidsskrift. 
 
Komiteens oppgaver: 

• Publiseringskomiteens primæroppgave er å velge ut sentrale nasjonale tidsskrift som 
skal prioriteres for innkjøp gjennom konsortiet.  

• Tidsskrift som skal delta i ordningen må oppfylle de krav som er beskrevet i 
Retningslinjer for nasjonalt tidsskriftkonsortium.  

• Medlemmene i komiteen forbereder seg til møtet med utgangspunkt i mottatt 
saksunderlag fra Unit. Dette skal inneholde alle søknader og en samlet oppstilling 
over støttebeløp, andel norsk, DOAJ-registrering etc.  

• Komiteen skal også hensynta evalueringen av ordningen fra 2020 og kan be Unit, 
UHR eller Forskningsrådet om ytterliggere underlagsmateriale.  

• Komiteen kan også innhente råd fra nasjonale fagorganer eller fra nasjonale 
publiseringsutvalg i humaniora og samfunnsvitenskap på selvstendig grunnlag. 

• Komiteen utarbeider en prioritert liste over tidsskrifter basert på innsendte søknader 
og legger denne frem for Unit.  

• Ved behov kan komiteen be Unit forhandle med tidsskriftene/utgiverne for å få mest 
mulig ut av begrensede ressurser.  

• Komiteen skal utarbeide en skriftlig begrunnelse for utvalget av tidsskrifter. 
• Komiteen besvarer klager på vedtak 

Units oppgaver: 
• Unit har ansvaret for å lyse ut ordningen og ta imot søknader fra tidsskrifter som 

ønsker å vurderes til innkjøp 
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• Unit vurderer om søknadene oppfyller absolutte krav og forbereder sakspapirer til 
vurderingsprosessen i komiteen.  

• Unit innkaller komiteen til møter, forbereder sakspapirer og skriver referat fra 
møtene. 

• Unit utarbeider revidert liste som viser samlet støttebehov med utgangspunkt i 
prioritert liste fra komiteen. 

• Unit orienterer tidsskriftene om endelig vedtak. 
• Unit tar imot eventuelle klager på vedtak og forbereder forslag til svar på disse til 

komiteen. 
• Unit har ansvaret for dialog med Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet og 

forskningsinstitusjonene om de økonomiske rammene for ordningen og har ansvaret 
for utbetaling til tidsskriftene.  

Tidsskriftene som velges ut, vil kjøpes inn for en periode på tre år (Innkjøpsperiode: 2021 – 
2023). 
 
Tidsskrift som inngår i konsortiet skal holde høy vitenskapelig kvalitet, ha en nasjonal 
forfatterkrets der publiseringsspråket primært er norsk og skal anses som et sentralt 
tidsskrift innenfor sitt eget fagfelt. Komiteen bør ta hensyn til at noen tidsskrift har en 
funksjon som faglig offentlighetsarena, eksempelvis ved å presentere bokanmeldelser, essay 
og debattstoff, i tillegg til å publisere fagfellevurderte artikler. Utvalget av tidsskrift bør 
reflektere publiseringsmønsteret og behovet for sentrale publiseringskanaler på norsk 
innenfor de ulike fagfeltene. 
 
Komiteens møter:  
Komiteen møtes i forbindelse med utvelgelse av tidsskrift og ved behov gjennom 
forhandlingsperioden. Etter at utvelgelse og eventuelle forhandlinger er gjennomført, vil 
utvalget møtes igjen mot slutten av treårsperioden for evaluering av tidsskriftporteføljen. 
 
 


