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Nasjonale fagorgan i samfunnsfag 
 
 

Deres referanse  Vår referanse  Vår dato 

  20/43-2  27.01.2020 
 

Til fagorganene i samfunnsvitenskap 

Da regjeringen la frem sin stortingsmelding (Meld. St. 25 – Humaniora i Norge) 31. mars 
2017 formulerte regjeringen et tiltak for å støtte norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter. I 
meldingen heter det:   
 

Regjeringen vil: bidra til at allmennheten får åpen tilgang til norske humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige tidsskrifter av høy kvalitet ved å støtte utprøvingen av en 
nasjonal konsortiemodell for innkjøp av slike tidsskrifter i en overgangs- og 
etableringsfase fra 2017 til 2020.  

 
Tiltaket er språkpolitisk begrunnet og er ment å støtte åpen publisering på norsk. Støtten skal 
gå til tidsskrifter av høy kvalitet som vurderes som sentrale i sine fagområder. Ordningen 
skal evalueres før den vurderes videreført. Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt Unit – 
direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) i oppgave å være 
sekretariat for ordningen og lede arbeidet med evalueringen. Unit har kontaktet Universitets- 
og høgskolerådet (UHR) og gitt oss i oppdrag å innhente faglige vurderinger av ordningen fra 
fagorganene under humaniora og samfunnsvitenskap. Derfor mottar dere denne 
henvendelsen fra UHR.  
 
Bakgrunn 
Norges forskningsråd, UHR, KD og UNIT har samarbeidet om å etablere en 
finansieringsmodell for åpne tidsskrifter i humaniora og samfunnsfag. Modellen ble etablert 
med virkning fra utgivelsesåret 2018 og finansierer i dag 25 sentrale vitenskapelige 
tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap som publiserer på norsk. Disse tidsskriftene 
mottar økonomisk støtte til og med utgivelsesåret 2020. Merk at ordningen ble lyst ut og at vi 
inviterte tidsskriftene til å søke om å bli inkludert i ordningen. Sentrale tidsskrifter kan derfor 
mangle blant de 25 utvalget tidsskriftene av den enkle grunn at de ikke søkte om å være 
med i ordningen.  
 
Vi ønsker tilbakemelding fra fagorganene 
I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi innspill fra dere. For mange av fagfeltene i 
humaniora og samfunnsfag står publisering på norsk sentralt og de nasjonale tidsskriftene 
har en viktig rolle for å opprettholde gode publiseringsmuligheter på eget språk. Spørsmålet 
vi ønsker å stille til dere er: 
 

1. Har fagorganet synspunkter på om dette tiltaket bør videreføres? 
2. Vi ber fagorganene vurdere om det er de mest sentrale tidsskrift i samfunnsfag som inngår i 

ordningen i dag.  
 
Vi vet at de fleste fagorgan gjerne bare møtes en gang årlig, men vi håper allikevel at dere 
klarer å gi oss et svar på spørsmålene over innen utgangen av februar 2020. Svar sendes til 
vidar.roeggen@uhr.no  

mailto:vidar.roeggen@uhr.no


 
 

 
Les mer om retningslinjer og hvilke tidsskrifter som inngår i ordningen her.   
 
Eventuelle spørsmål rettes til undertegnede. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Ragnhild Louise Muriaas Vidar Røeggen 
Leder av nasjonalt publiseringsutvalg 
for samfunnsfag 

seniorrådgiver 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR  
 
 
 
 

https://www.openaccess.no/Norske%20%C3%A5pne%20hum-sam-tidsskrift/
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