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HVL har som ambisjon at forskningsresultater fra HVL skal publiseres med god synlighet – slik
at publikasjonene leses, diskuteres, brukes og bygges videre på av flest mulig.
1. Forskerne har akademisk frihet og avgjør selv hvilken kanal de vil publisere i.
2. Biblioteket og fakultetene har hver sine ansvarsområder:
2.1 Biblioteket gis ansvar for informasjons- og tilretteleggingsarbeidet overfor fagmiljøene
og for å rettighetsklarere publikasjoner for tilgjengeliggjøring i det institusjonelle
arkivet HVL Open. Til rettighetsklareringen hører det å sjekke utgiverens retningslinjer
for egenarkivering, herunder hvilken versjon som eventuelt kan arkiveres i HVL Open
(se også punkt 3.3). Biblioteket administrer også HVLs Open Access-fond (OA-fond).
2.2 Fakultetene har et ansvar for at deres ansatte er kjent med og publiserer iht. policyen.
3 Alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler der HVL er kreditert, skal arkiveres i
HVL Open.
3.1 Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i rene Open Accesstidsskrifter.
3.2 Når forsker vurderer to eller flere tidsskrifter som faglig likeverdige og et av dem et
rent Open Access-tidsskrift, skal Open Access-tidsskriftet velges.
3.3 Dersom forsker vurderer to eller flere abonnementsbaserte tidsskrifter som faglig
likeverdige, skal det tidsskriftet som har best politikk mht. egenarkivering (dvs. som
tillater egenarkivering umiddelbart etter at tidsskriftet har publisert den endelige
versjonen, eller med kortest mulig sperrefrist/embargo), velges.
3.4 Hvis forskere tilknyttet HVL publiserer en artikkel som ikke er Open Access i et
abonnementsbasert tidsskrift, skal det lastes opp en versjon av denne artikkelen i
CRIStin for arkivering i HVL Open.
3.4.1 Hvis korresponderende forfatter er tilknyttet HVL, skal denne deponere en
fagfellevurdert manusversjon av artikkelen.
3.4.2 Hvis korresponderende forfatter ikke er tilknyttet HVL, men fagfellevurdert
manusversjon er tilgjengelig for HVLs forfattere/OA-medarbeidere (f.eks. på
ResearchGate), skal (en av) HVLs medforfatter(e) laste opp den fagfellevurderte
manusversjonen for arkivering også i HVL Open.
3.4.3 Hvis korresponderende forfatter ikke er tilknyttet HVL og fagfellevurdert
manusversjon ikke er tilgjengelig for HVLs forfatter(e), skal publisert versjon av
artikkelen deponeres (denne [publiserte] versjonen kan da ikke gjøres åpent
tilgjengelig/nedlastbar i HVL Open).
3.5 Alle fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftsartikler der HVL er kreditert, skal
deponeres i HVL Open senest ved publiseringstidspunktet.
4. Ph.d.-kandidater som skriver artikkelbaserte avhandlinger, skal gjøre disse åpent tilgjengelig i det institusjonelle vitenarkivet HVL Open senest to år etter disputas.
5. Ansatte, doktorgradskandidater som skriver monografier, og studenter oppfordres til i
størst mulig grad å gjøre sine vitenskapelige bøker/bokkapitler, monografier og studentoppgaver – bacheloroppgaver med A og B samt masteroppgaver – åpent tilgjengelige (i HVL
Open).

