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Godkjenning av innkalling og sakliste
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Gjennomgang av handlingsplan
Saksdokument
• Handlingsplan for UHR-Bibliotek
• UHRs styre sin handlingsplan
AU vedtok på forrige møte å oppdatere handlingsplanen, og et nytt
utkast legges frem på dette møtet sammen med lenke til ny
handlingsplan for UHRs styre.
Forslag til vedtak
Handlingsplanen legges frem på enhetsmøte 5.-6. mai.
Innspill på enhetsmøtet danner grunnlaget for det videre
arbeidet til nyvalgt arbeidsutvalg, leder og nestleder.
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Enhetsmøte 10.-11. mai på UiO – Juridisk bibliotek
Saksdokument
• Utkast til program
Saken legges frem for diskusjon uten forslag til vedtak.
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Nasjonal publiseringsplattform – Oppfølging av rapport
Saksdokument
• Referat fra NPU 3. desember:
https://npi.hkdir.no/organisering/npu/referat?id=1109 Sak
21/27
• E-post fra UHR-Forskning
• Rapport om felles publiseringstjeneste
Arbeidsgruppen som utredet en mulig felles publiseringstjeneste
leverte sin rapport i mai 2021, og har senere vært behandlet i UHRBibliotek, UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget.
UHR-Bibliotek anbefalte at man jobbet videre med anbefalingene i
rapporten. I UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget
17. september var det delte meninger om anbefalingene. Aspaas og
Røeggen fra arbeidsgruppen har arbeidet videre for å se om det er
behov for å besvare en del av de kritiske momentene som har blitt
adressert, og har vært i dialog med representanter fra UiO som har
vært mest kritisk til rapporten.
Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) hadde møte 3. desember
og vedtok at de støtter en videre utredning som tar utgangspunkt i
følgende kulepunkter:
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•

•

•

•

•
•

•

Utredningen må beskrivehvordantiltaket sesi sammenheng
med den overordnedepubliseringspolitikken.Hvordan
ønskervi at våre forskereskalpublisere– herunder kommer
diskusjonerom kvantitet/kvalitet, synlighetog norskversus
internasjonalespråk.
Dette er en del av et større spørsmål;hva skalvære
institusjonenes(og deresbibliotekers)oppgaver?Hvabetyr
det å ha en institusjonsforankretpubliseringstjeneste?
Utredningen må beskrivehvilket behov den nasjonale
plattformen skaldekke(somikke vil bli dekket uten en
nasjonalplattform)
Utredningen må utarbeidesi tett samarbeidmed
forskningslederei humanioraog samfunnsfag,da det ser ut
til at det er tidsskrifter i dissefagenesom dominererdagens
plattformer.
Utredningen må svarepå hvordanman tenker å sikrekvalitet
i utgivelsene
Utredningen må svarepå hvordanman skalsikrefaglig
forankring i forbindelsemed oppstart og nedleggelseav
tidsskrifter
Utredningen må svarepå hvordantiltaket knyttes til det
kvalitetsarbeidetsom nedleggesi Det nasjonale
publiseringsutvalget(nivå x og økt oppmerksomhetpå
kvaliteten på nivå 1).

UHR-Forskning/au har gitt sin støtte til at de syv kulepunktene
besvares før man går videre med saken.
AU bes om å diskutere sammensetningen av en mulig
arbeidsgruppe som kan utrede spørsmålene over. Siden det er
tidsskrift fra humaniora og samfunnsfag som dominerer dagens
plattformer, er det trolig viktig å inkludere forskningsledere innen
disse fagene. Det vil kunne være aktuelt å spørre lederne for
henholdsvis Nasjonalt publiseringsutvalg for Humaniora og
Samfunnsfag, om forslag til medlemmer. Videre vil det kunne være
en fordel om enkelte av medlemmene fra den opprinnelige
arbeidsgruppen er med for å sikre kontinuitet.
Forslag til vedtak:
UHR-Bibliotek setter ned en arbeidsgruppe som får i oppgave
å besvare momentene som har blitt løftet frem etter at
rapporten ble presentert. Forslag til mandat og
sammensetning legges frem på neste AU-møte.
22/11

Ny økonomimodell for kostnadsfordeling

i konsortiet – rapport

Saksdokument
• Rapport om ny økonomimodell for kostnadsfordeling i
konsortiet.
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Unit forhandlingsråd satte høsten 2020 ned et utvalg som skulle se
på en ny økonomimodell for konstadsfordeling i konsortiet. Utvalget
leverte rapporten våren 2021. Den har vært presentert for Unit
forhandlingsråd of for UHR-Forskning/AU. Den har ikke vært
diskutert i UHR-Bibliotek.
AU bes vurderes hvordan vi kan få til en god diskusjon om dette
kunnskapsgrunnlaget i enheten.
Saken legges frem for diskusjon uten forslag til vedtak.

Innkalling og sakspapirer sendes kun elektronisk.

Maria-Carme Torras Calvo
leder

Rachel Glasser
seniorrådgiver
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Handlingsplan for UHR-Bibliotek – 2020-2022
UHR-Bibliotek
UHR-Bibliotek er en fellesstrategisk enhet som består av bibliotekledere ved universiteter og høgskoler som er medlem av UHR.
UHR-Bibliotek skal drive strategisk og koordinerende arbeid ved å være en nasjonal samordningsarena og gi råd til UHRs styre i
saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.
UHR-Bibliotek samles to ganger i året. Arbeidsutvalget jobber mellom møtene.
UHRs visjon og strategi 2020-2024
UHR vedtok strategi 2020-2024 på representantskapsmøtet 29. mai 2019. UHRs visjon er samarbeid for et bærekraftig samfunn.
Strategien har følgende hovedmål:
•
•
•

UHR skal være en faglig og kunnskapspolitisk drivkraft for universiteter og høyskoler i møte med myndighetene og andre
samfunnsaktører. UHR skal bidra til institusjonenes arbeid med bærekraftige løsninger på samfunnets hovedutfordringer
UHR vil arbeide for bedre sammenheng mellom utdanning, forskning og innovasjon og delta aktivt i samfunnsdebatten
UHR vil arbeide for bedre rammebetingelser for universiteter og høyskoler slik at de kan oppfylle samfunnsoppdraget på
høyt internasjonalt nivå

UHRs strategi
Styrets handlingsplan for 2021 – 2023
Styret vil jobbe med følgende satsingsområder:
•
•
•

Bedre institusjonenes rammebetingelser
Sikre institusjonell autonomi og akademisk frihet i Norge og internasjonalt
Bidra til det grønne skiftet, innovasjon og omstilling
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•
•

Kunnskap i bruk
Karriere i akademia

Styret besluttet på styremøtet 15. desember at UHRi 2022 vil fokusere spesielt på:
•
•
•
•
•

UH-institusjonenes bidrag til samfunns- og arbeidslivet
Desentralisert utdanning og konsekvenser av livslang læring
Styrking av studentdemokratiet
Norsk fagspråk
Internasjonalisering

Prioriterte innsatsområder og tiltak for UHR-Bibliotek 2020-2022

Innsatsområde

Mål

Tiltak

Utdanning

Samarbeide med andre enheter i Bidra gjennom repr. i Unit- UHR-Utdanning, UHRUHR om å gi et innhold til
prosjektet Produksjon og
Humaniora
begrepet «åpen utdanning».
deling av digitale
Unit
læringsressurser.

Synliggjøre bibliotekenes rolle i
Bidra med innspill til UHR
arbeidet med kvalitet og
sine høringssvar og
relevans i utdanningene, livslang oppfølging av råd og
læring og universell utforming.
utvalg.

Samarbeid

UHR-Utdanning

Retningslinjer for fjernlån
– sak på enhetsmøtet 10.11. mai
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Webinar om universell
nettpedagogikk 5. mai.

Forskning,
kunstnerisk
utviklingsarbeid
innovasjon

og

Tydeliggjøre bibliotekets rolle og
bidrag ved overgang til digital
undervisning.

Samarbeide med andre
enheter i UHR.

UHR-Utdanning og
fagstrategiske enheter

Bidra til utvikling av åpen
forskning.

Kunnskapsdeling og
informasjonsutveksling på
enhetsmøter.

UHR-Forskning og Det
nasjonalt publiseringsutvalget

Bidra inn i UHRs
tiltaksplan for åpen
forskning.
Bidra i høringsuttalelser
fra ulike departementer
knyttet til åpen forskning
og innovasjon.

Gjennom medlemmenes
representasjon i interne og
eksterne råd og utvalg.
Sikt
HK-Dir

Bidra til nasjonal
implementering av Plan S.
Utrede muligheter for en
nasjonal
publiseringstjeneste for
vitenskapelig publisering
knyttet til UHinstitusjonene.
Bidra i forhandlinger med
tidsskriftleverandører
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Diskutere bibliotekenes
rolle i forhold til FAIR-data
og bidra med
erfaringsdeling og
kompetanseutvikling.
Tydelig aktør i arbeidet med
utvikling av prosjektet Nasjonalt
vitenarkiv.
Virksomhetsstyring

Bærekraft og
digitalisering

Sikre brukermedvirkning
og formidle aktuelt innspill
til prosjektet.

Gjennom medlemmenes
representasjon i interne og
eksterne råd og utvalg.

Arbeide for brukermedvirkning i Utnytte potensialet i
drift og utvikling av tjenester som representasjonen fra
Sikt har nasjonalt ansvar for.
UHR-B i Sikt sine
tjenesteråd.

UHR-Administrasjon

Avklare bibliotekenes mulige
roller i det litterære kretsløpet
ved digital publisering.

Det nasjonale
publiseringsutvalget

Sikt

Unit sitt DLR-prosjekt
Forleggerforeningen

Styringsdata og
statistikk

Sikre effektiv rapportering og
tilgang til kvalitativt gode data
som styringsverktøy for UHbibliotekene og deres eiere.

Følge opp UHR-B sin
arbeidsgruppe for
statistikk.

Nasjonalt
samarbeid

Sikre samarbeid i saker av felles
interesse

Depotbiblioteket og Alma

Nasjonalbiblioteket
DBH

Nasjonalbiblioteket
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Tilgang til pliktavlevert
materiale
Sentral oppbevaring av
utenlandske tidsskrift
Norsk som
fagspråk

Arbeide for løsninger som
fremmer norsk som fagspråk

Nasjonal
publiseringstjeneste

Det nasjonale
publiseringsutvalget

Norske e-bøker
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UHR-Bibliotek- Enhetsmøte10. -11. mai 2022
program
Sted:UIO– Juridiskbibliotek
10. mai
Kl. 1100– 1200

Lunsj

Kl. 1205 – 1210

Velkommenfra leder av UHR-Bibliotek,bibliotekdirektørMaria-Carme
Torrasi Calvo,UiB

Kl. 1210– 1230

Lederorienterer om status for pågåendesakeri UHRog i UHRBibliotek
•
•
•

OppfølgingNasjonalbiblioteket
Nasjonalpubliseringstjeneste
Units forhandlingsrådfor forlagsforhandlinger

Vedtakssaker
Kl. 1230 – 1315

Handlingsplan

Kl. 1315– 1345

Anbefalteretningslinjerfor fjernlån.Resultatafra høringsrunde.
Diskusjonog spørsmål

Kl. 1345 – 1400

Pause

Seminardel:Utviklingstrenderinnen publisering
Kl. 1400– 1430

Tidsskriftspublisering
og konsekvenserav forfatterbetaling v/Gunnar
Sivertsen,NIFU

Kl. 1430– 1500

? Ideer?Har ogsåspurt VidarR. om han har forslag

Kl. 1500 – 1545

Omvisningpå juridiskbibliotek (må høre med UiO om det passer)

Kl. 1900: Middag på restaurant Teatro
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11. mai
Diskusjons-og orienteringssaker

Kl. 0800– 0815

Statistikkfra UH-bibliotekene– Løypemeldingfra arbeidsgruppenfor
statistikk v/seniorrådgiverBente Svendsen,BI, leder av
arbeidsgruppen
Diskusjonog spørsmål

Kl. 0815– 0845

Statusfor utviklingenav Nasjonaltvitenarkivv/avdelingsdirektør
Frode Arntsen,Unit (må forespørres)
Diskusjonog spørsmål

Kl. 0845 - 0915

Pause

Kl. 0900– 1000

Delingav digitalelæringsmidler(invitere leder av arb.gruppen?evandrei gruppen?Dagmar.Rapportener trolig nettopp sendtpå høring
innen dennedatoen.

Her har vi tre kvarter– Forslag?
Vedtakssak(fint å ha som siste sakpå programmet før lunsj)
Kl. 1045 – 1100

Valgav leder, nestlederog arbeidsutvalg

Kl. 1100 – 1200

Lunsj

11

Til UHR-Bibliotek
Etter at saken om mulig felles publiseringstjeneste ble drøftet på UHR-Forsknings AU-møte 17.9.21,
ble saken drøftet videre i Det nasjonale publiseringsutvalget. De anbefaler å avklare noen spørsmål
før man evt. går videre med å utvikle en slik tjeneste.
En slik fremgangsmåte har nå vært fremmet for UHR-Forsknings arbeidsutvalg. AU gir sin støtte til at
de syv spørsmålene formulert i referatet fra publiseringsutvalget besvares før man evt. går videre
med saken. Det understrekes at en slik avklaringsprosess ikke binder noen til deltakelse i en evt.
fremtidig publiseringsløsning.
Med vennlig hilsen

Ragnar Lie

Seniorrådgiver | Senior Advisor
Universitets- og høgskolerådet | Universities Norway
Mobil: +47 92420399
www.uhr.no

Stortorvet 2, 0155 Oslo, Norway
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Rapport – prosjekt ny
kostnadsfordelingsmodell
Dennerapportener et resultat av en bestillingfra Unit
forhandlingsråd. Arbeidetmed rapportener utført av en prosjektgruppe
med deltagereoppnevntav forhandlingsrådet.
Prosjektgruppenhar bestått av:
RuneBrandshaug,NTNU(leder)
TrudeEikebrokk,Sintef
PetterTrollvik, HøgskolenInnlandet
Leif RogerOlsen,UiT
Gro Heidi Råmunddal,VestreViken HF
Nina Karlstrøm,Unit
Nils Andenæs,Unit
Tore Nilsen,Unit
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Oppsummering
Vi har tatt utgangspunkti nåværendekostnadsfordelingi de enkeltekonsortieavtalene.Denneer
hovedsakeligbasertpå historiskeabonnementskostnadertil den enkeltedeltaker.Det er imidlertid flere
av våre avtaler somnå har en dreiningmot at kostnadenei større gradreflekterer
publiseringsaktivitetentil deltakerne. Vi har i analysenei dennerapporten sett nærmerepå hvordan
effekten blir for de ulike institusjoneneved å endrepå kostnadsfordelingeni henhold til dette.
Analysenei dennerapporten er hovedsakeligbasertpå de sammemodellenesom er benyttet i en
rapport publisert av BIBSAMi Sverige.Vi har sett på en prosentvisfordeling50/50 mellom lesekostnad
og publiseringskostnad,30/70 fordeling,100%publiseringog til slutt en modell med10% av
totalkostnadensom en fast kostnad,og 90%basertpå publisering.
I analysenehar vi sett på våreavtalermed de 4 største forlagene:Elsevier,Springer,Taylor&Francisog
Wiley. Forhver av dissehar vi sett på effekten av de ulike modellenenevnt over, som følger:
-

I første del av analysenehar vi sett på effekten av de fire modellenesammenlignetmed
nåværendekostnadsfordeling.
Deretter har vi sett på hvordan totaleffektenblir for de institusjonenesomer med på alle 4
avtalene.
I neste analysevi sett på om en endringav parameter for fordelingav lesekostnadhar noen
effekt. Vi har der sett på 2 alternativeparameterefor å fordele lesekostnaden,FTE-andel(den
enkelteinstitusjonsFTEi forhold til total FTEfor alle deltakere)og en Tier-struktur(Prisbasert
på FTE-intervall,se nærmerebeskrivelsei eget punkt under analysedelen). I denne siste
analysenhar vi sett på avtalenemed 2 av forlagene(Elsevierog Springer)og 2 av modellene
(50/50 fordelingog 10/90 fordeling).

Hovedfunn:
- De 4 BOTTuniversitetene,som står for den størsteandelenav publiseringeni samtligeavtaler,
får begrensedeprosentviseendringeri alle de 4 modellene. I stor grad er effekten en redusert
kostnadsammenlignetmed nåværendekostnadsmodell.Hovedårsakentil dette er at de i
nåværendemodell betaler en høy andel av totalkostnadensammenlignetmed andre
institusjoner. Årsakentil det er at de i sin tid haddemangeenkeltabonnementfra forlageneog
ofte ogsåflere eksemplarerav sammetidsskrift (ulike institutt etc).
-

De øvrigeuniversitetenehar hovedsakeliggått fra å værehøyskoler,og haddei sin tid et
begrensetantall abonnementfra forlageneog dermedet lavere grunnlagfor prisberegning.
Selvom de i stor grad er resultat av fusjonerav flere høyskolertil ett universitet, såhar ikke
forlagetsprising tatt fullt høyde for dette. De fleste av disseuniversitetenehar imidlertid et
visstpubliseringsvolum,og når modellenenå dreiesover til i større gradå vektlegge
publiseringenoppleverflere av disseuniversiteteneen betydeligkostnadsøkning.

-

Tilsvarendesomi punktet over, vil ogsåenkelteav høyskolenefå en effekt i form av en
betydeligøkt kostnadnår prismodelleni større grad tar høyde for publisering. Flereav
høyskolenehar økt betydeligi størrelsepga fusjoner,men forlagetsprismodellhar ikke fullt ut
tatt høyde for dette og de betaler derfor en relativt lav kostnadi nåværendemodell.

-

Flere forskningsinstituttvil få en kostnadsøkning.Det er den sammeårsakensomnevnt over,
at man historiskhar hatt få abonnementog flere har ogsået lavt antall årsverk. Dermedhar
grunnlagetfor prisberegningeni den nåværendemodellen vært relativt lavt. Flereav
forskningsinstituttenepublisererimidlertid et antall artikler, og dette gir til delsbetydeligutslag
på kostnadennår publiseringsandelen
i større gradleggestil grunn for beregningav kostnad.
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-

Helseforetaker i liten gradmed i konsortieavtalene.Det er kun avtalenemed Springer(1
deltaker)og Wiley (4 deltakere)somhar deltakerefra Helseforetak.I disseavtalenekommer
Helseforetakeneut med en redusert kostnadsammenlignetmed nåværendekostnadsfordeling.
Årsakener at publiseringenhos disseinstitusjoneneer relativt lav, men grunnlageter litt for
lavt til å si noe helt entydigom effekten av en omlegging.

-

Offentligeinstitusjoner(direktorat, departementm.m) har liten eller ingenpubliseringog vil
derfor i hovedsakfå en redusertkostnad ved omleggingav modellen.

-

For de institusjonenesom er med på alle 4 avtaleneser vi en vissutjevning av effektenei de
enkelte avtalene,spesieltfor de institusjonenesom fikk betydeligkostnadsøkningi enkelte
avtaler. Men, totaleffekten er likevel at disseinstitusjonenefortsatt får en til delsbetydelig
kostnadsøkningsammenlignetmed dagenskostnadsnivå.

-

Analyseneav alternativeparameter for fordelingav lesekostnadenviserat modellenmed
50/50 fordeling(dvs50%av totalkostnadenfordelessomlesekostnadog 50%som
publiseringskostnad)vil gi en betydeligkostnadsøkningsammenlignetmed når den enkeltes
kostnadsandeli nåværendekostnadsfordelingsmodell
er grunnlagetfor fordelingen. Modellen
med 10/90 fordeling(10%av totalkostnadfordelessom fast kostnad)viserat effekten her i stor
grad følgersammemønstersomnår den enkelteskostnadsandeli nåværende
kostnadsfordelingsmodell
var benyttet som grunnlagfor fordelingen.

Bakgrunn
Vårekonsortieavtalerble frem til 2018 forhandlet frem med fokuspå å gi best mulig tilgangtil
tidsskrifter for en lavestmulig pris for institusjonenesom er med på de ulike avtalene. Hovedfokusi
forhandlingenevar innhold i form av antall tidsskrifter og arkivtilgang,samt å begrenseårlig prisøkning.
Kostnadenfor den enkeltedeltakerble beregnetut fra verdienav de abonnementman haddehos det
enkelte forlag,på det tidspunkt man ble med i avtalen. I tilleggberegnet forlaget en pris for tilgangentil
resten av titlene i pakken(‘collection fee’). Denneble beregnetpå grunnlagav type institusjon og
størrelse(hovedsakeligi form av antall FTE= årsverk).
I 2016lanserteregjeringennye retningslinjerhvor man ønsketat artikler fra norske forskereskulle
kunnepubliseresåpent tilgjengeligfor alle. Det ble i den forbindelseutarbeidet nye krav og
forhandlingsprinsipperfor arbeidetmed vårekonsortieavtaler.Disseskullenå inkluderemuligheten for
at norske forskerekan publiseresine artikler åpent i det enkelte forlagstidsskrifter,og kostnadenei
avtalenskullei større grad gjenspeilepubliseringskostnaden
og ikke bare lesekostnadensom før.
Høsten2018ble ogsåPlanSlansert av en rekke forskningsfinansiører
i cOAlitionS,hvor Norges
forskningsrådvar en av initiativtakerne.Planentrådte i kraft fra januar2021,og Forskningsrådethar
varsletat det vil gå over til å dekkepubliseringskostnadersom del av indirekte kostnaderfor
prosjektenede finansierer.Dette vil kunne få betydning for institusjonenesøkonomirundt publisering.
De nye prinsippeneble inkludert i vårt arbeidmed reforhandlingav våre avtalermed de 4 største
forlagenei 2018med mål om å få til nye avtaler sominkluderte publiseringfra 2019.
Vi har forhandlet frem publiser og les avtalermed de 4 størsteforlagene. For Wiley,Springer(fra 2020)
og T&Finnebæreravtaleneat lesekostnaden– somi tidligere avtalerutgjorde 100%av kostnaden–
reduseresog erstattes av en økendeandelpubliseringskostnad.For Elsevieravtalener den tidligere
abonnementskostnaden
økt med hhv 3,8%og 3,0%i 2019 og 2020,og vi får inkludert en kvote på 1.850
artikler somkan publiseresåpent. Elsevieravtaleninneholder foreløpigingen justeringav selve
prismodellen.
Unit har foreløpigvalgtå fakturerehver deltageri henhold til prisstrukturenog fordelingeni den gamle
abonnementsavtalen,dvs tidligere års kostnad justert med prisøkningenden nye avtaleninnebar. For
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eksempelvar prisøkningenfor Wiley for 2019på 11,82%(sammenlignetmed 2018
abonnementskostnad),
og deretter en 3%prisøkningpr år. Prisenpr deltakerble derfor i 2019beregnet
sompris 2018+ 11,82%. For 2020= pris 2019+ 3%osv.
Hva er problemet og hva vil vi oppnå?
Hvordanskalkostnadenei våreavtaler fordelesblant deltagerneetter hvert somprismodellenendres?
Flereav våreavtaler vil etter hvert endrestil å inneholdeåpenpublisering,og kostnadenvil i større grad
gjenspeilepubliseringsaktivitetentil institusjonenefremfor leseaktiviteten. Det vil derfor ogsåværeet
spørsmålhvordankostnadenved avtaleneskal fordelesmellom institusjonene. Tidligerehar dette vært
basertpå leseaktiviteteni form av størrelsenpå institusjonen(antall FTE)og det antall tidsskrifter den
enkeltehistoriskhar hatt i abonnementhos det enkelte forlag. Med de nye avtaleneer det naturlig å
tenke segat den enkelteinstitusjonsandel av kostnadeni større grad skalgjenspeile
publiseringsaktiviteten.

Problemstillinger
Endringav modell for fordelingav kostnadeneinnenfor en avtalereiser en del aktuelle
problemstillinger.De mest relevanteproblemstillingenesomble diskutert i gruppener gjengitt
nedenfor.
Forlagenesmodeller
I den nåværendekostnadsberegningen,
og fordelingenpå institusjonene,er det forlagetsprismodell
sombestemmerkostnadentil den enkelte. Dette er en modell hvor prisen, som tidligerenevnt, er en
kombinasjonav verdienav de abonnementen institusjon i sin tid haddenår man ble med på en avtale,
og den enkelteinstitusjonstype og størrelse(hovedsakeligi form av antall FTE= årsverk).
I en ny modell for kostnadsallokeringvil derfor et sentraltpunkt være:
Hva bestemmerforlaget,hva bestemmerkonsortiet, hvilken rolle spiller forlagenesmodeller?
Det enkelte forlag har sin prismodellsombestemmerprisen for den enkelte deltager,og som
oppsummertbestemmertotalkostnadeni avtalene. Vi har i arbeidet med analysenei dennerapporten
sett på alternativemodeller for fordelingav totalkostnaden,uavhengigav det enkelte forlags
prismodell. Dette gir, som analyseneviser,betydeligeendringeri kostnadenfor den enkeltedeltageri
avtalene.
En risiko ved innføring av en ny modell for fordelingav kostnadeneer at enkelteinstitusjoner som
oppleverå få en betydeligkostnadsøkningikke lengerhar mulighet til å væremed i avtalen,og heller går
direkte til forlaget. Dette kan bidra til å undergravekonsortieavtalen.

Fordelinglesekostnadervspubliseringskostnader
Når avtaleneendrer segfra at kostnadenkun baseresegpå lesetilgangtil tidsskriftenetil å basereseg
på en økt grad av publiseringreiser det noen viktigespørsmål:
Hvordanskalkostnadenefordeles,og hvilken vekt skalleggespå henholdsvislesekostnadog
publiseringskostnad?Skaldet væresammefordeling for alle typer institusjoner? Skaldet væresamme
fordelingpå alle avtaler?Hvordanbestemmemodell?
Det er viktig å avklarehvilke parameteresom skalleggestil grunn. For lesekostnadhar vi i analysene
valgtå basereosspå nåværendekostnadsandelfor den enkelteinstitusjon (den enkelteinstitusjons
nåværendekostnadi forhold til totalkostnadeni avtalen)og alternativt ogsåsett på å benytte FTE-andel
og en Tier-struktursomparameter for å fordelelesekostnaden.For publiseringskostnaden
har vi kun
valgtå sepå den enkelteinstitusjonspubliseringsaktiviteti form av derespubliseringsandel(det antall
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artikler hver enkelt institusjon har publisert i forhold til totalt publisert innenfor avtalen)som
parameter.
Vi har videre analyserthvilke utslagdet blir for den enkelteinstitusjon ved å benytte modeller somhar
ulik vekt på lesekostnadog publiseringskostnadved fordelingav kostnadene.
Utslagi kostnadenefor den enkelteinstitusjon
Modellen(e)som velgesfor beregningog fordelingav kostnadenevil føre til en relativt betydelig endring
i kostnadenefor enkelteinstitusjoner. En institusjon sompublisererlite, men som tidligere hadde
mangeabonnementog dermedbetalte en relativt høy lesekostnad,vil kunne få en betydeligreduksjoni
kostnaden. Det motsatte vil væretilfelle for en institusjon sompublisererrelativt mye, men som
tidligerehadde få abonnement. Det er vanskeligå si helt entydighvordan dette vil slåut for de ulike
typer institusjoneri alle avtaler, og over tid, sidenpubliseringsaktivitetenkan varierefor de ulike
avtaleneog fra et år til et annet. Analysenegir imidlertid et godt bilde av effekten de ulike modellene
for fordeling vil ha.
Institusjonerinn/ut av avtale
Dersomvi etablerer en modell for kostnadsallokeringsom avvikerfra forlagetsmodell, så vil det oppstå
situasjonerved innmelding/utmeldingav deltakeresomkan påvirkeprisen for de øvrigedeltakerne.
Årsakener at det høyst sannsynligvil væreen differansemellom den prisen forlagetberegnerbasertpå
deresmodell, og den prisen vi beregneretter vår modell. Dennedifferansenmå tas inn i
totalkostnaden,og fordelespå deltakerne.
Det blir viktig å avklarehvordanman skalhåndterenye institusjonersomønskerå delta i en avtale,
og institusjonersomønskerå gå ut av en avtale.Når kan en gå inn/ut av en avtale,begrunnelseog
godkjenningfor å gå inn/ut, avgift for å gå inn (startavgift),hvor lengeskalman betale ved utgang,
oppsigelsestid/bindingstid.
Det blir viktig å avklarehvilke kriterier som skalgjeldeher.

Analyser
Vi har sett på effekten av ulike alternativemodeller for fordelingav kostnadene.Modellene vi har
benyttet i våre analyserer, som tidligerenevnt, de sammesomBIBSAMhar benyttet i en rapport hvor
de ser på dereskostnadsallokering.
Vi har tatt utgangspunkti nåværende(2020)kostnadsfordelingi avtalenemed de 4 største forlagene
(Elsevier,Springer,Taylor& Francisog Wiley). De alternativemodellenevi har sett på er endringav
kostnadenfra 100%lesekostnad(abonnementskostnad)
i 2020til at dette fordelesut fra 50/50
fordeling,30/70 fordeling,100%publiseringog en modell hvor 10%av avtaleveridenblir en fast kostnad
(lesekostnad)og 90%baserersegpå publisering.
Vi har satt nåværendekostnadsom den enkeltebetaler i 2020 til indeks100, og beregneten ny indeks
for de enkelte alternativeneover.
I beregningenav den nye indeksener fordelingav lesekostnadengjort med utgangspunkti den enkelte
institusjonskostnadsandel(andelav totalkostnaden)i nåværendeavtale. Publiseringskostnaden
er
fordelt på basisav den enkelteinstitusjonspubliseringsandeli den enkelteavtale(antall artikler den
enkeltehar i forhold til total publiseringfor alle deltakerei avtalen).
Resultatetav disseanalysene,pr avtaleog pr alternativ,kan seesi figureneunder. Vi har kommentert
litt om funneneunder hver modell i Elsevieravtalen,men siden funnenei hovedsaker identiskeog
følgersammemønsteri de andre avtalene,har vi ikke kommentert hver figur spesifikti de øvrige
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avtalene. Det enesteavviketi analyseneer at det kan rammelitt ulike institusjoner/institusjonstyperi
de ulike avtalene.

Elsevier

Forklaringtil noen institusjonstyper:
BOTT-universitet:
De 4 ‘gamle’ universitetenei Bergen,Oslo,Trondheimog Tromsø.
Offentlig institusjon:Direktorat,Departement,Etater m.m

I figuren over er totalkostnadeni Elsevier-avtalenfordelt med 50%av totalkostnadensomlesekostnad
og 50%sompubliseringskostnad.Nåværendekostnader markert i form av den grønnevannrette
strekenmed indeks= 100, og ny indeksfor modellenmed 50/50 fordelinger vist med de røde vertikale
søylene.
Vedomleggingtil dennemodellen vil det, som det fremgårav figuren, væreen del institusjonerinnenfor
institusjonstypeneuniversitet,høyskolerog forskningsinstitutt,som får en til delsbetydelig
kostnadsøkning.Spesieltrammer dette institusjonersomhistoriskhar betalt en relativt lav kostnad
fordi man i sin tid haddefå abonnement,men somhar et visstpubliseringsvolum.
Vi har her valgt, som eksempel,ogsåå viseutslagenesom visesi grafenover i form av absolutte tall, slik
at man får et bedre inntrykk av hva endringenefaktiskinnebærer.
Endringvist i faktiskbeløp ved modell 50/50 fordelingles og publisering:
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Totalbeløpfor de institusjonenesom får en økningved dennemodellener €1.142.844,-.

Kostnadsendringen
og hvilkenprosentvisendringdenneinnebærerkan ogsåvisesi en graf.

Her viserde blå søylenekostnadsendringeni beløp (Eur)og den oransjelinjen viser tilsvarende
prosentviseendring. Denneviserat selvsmåprosentviseendringerkan innebærebetydeligeendringeri
beløp for enkelteinstitusjoner,og tilsvarendeat relativt småendringeri beløp kan innebæreen
betydeligprosentvisendring for andreinstitusjoner.
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Effektenvil i dennemodellenbare forsterkesfor de institusjonenesom får en betydeligkostnadsøkningi
forrige modell, sidenpubliseringsandelenteller endamer i dennemodellen.
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I dennemodellen fordelestotalkostnadeni avtalenut på de enkelteinstitusjonenekun basertpå deres
publiseringsandel(antall artikler den enkelteinstitusjon publisereri forhold til total publiseringfra alle
deltakernei avtalen).
For de institusjonenesom tidligerehar betalt en relativt lav kostnadbasertpå abonnementene,men
somhar et visstpubliseringsvolum,vil med dennemodellen få en ytterligereøkt kostnadsammenlignet
med de 2 foregåendemodellene. Institusjonersompubliserelite vil her få en ytterligereredusert
kostnadsammenlignetmed de 2 foregåendemodellene.

Problemstilling
Institusjonersomdeltar i avtalenmed sværtlav eller ingen publisering,vil ved en modell som er basert
på 100%publiseringfå en sværtlav eller ingenkostnad.
Dette mener vi ikke er korrekt i en avtalehvor en stor del av innholdet i tidsskriftenefortsatt er lukket,
og dermedhar en verdi for deltakerne.
Vi har derfor sett på en modell hvor det etablereset fastpriselement og da en variabeldel for
publiseringskostnaden.I modellenunder har vi lagt inn at 10%av totalkostnadenutgjør en fast kostnad
for deltakerne,og 90%av totalkostnadenfordelesi henhold til deltakernespubliseringsandel.Den faste
kostnadener fordelt med identisk beløp på alle deltakere.
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I dennemodellenmed en fast andel så får vi utjevnet noe av kostnadsøkningenfor de sompublisereret
visst volum, og unngårat institusjonermed sværtlav eller ingenpubliseringfår en sværtlav eller ingen
kostnad.

Springer
Vi ser det sammemønsteretgjøreseggjeldendeher som for Elsevier.Institusjonersomhistoriskhar
betalt en relativt lav andelav totalkostnaden,men somhar et visstpubliseringsvolum,får en til dels
betydeligøkningi sinekostnaderved alle de 4 alternativemodellene.
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Taylor& Francis
Igjen ser vi det sammemønsteret for de ulike modellenei avtalenmed Taylor& Francis.
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Wiley
Det sammemønsteretsom for de øvrigeavtaleneogsåfor Wiley. Men, vi ser her litt mer beskjedne
utslaginnenfor universitet og høgskoler.
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Oppsummeringanalyser
Ut fra analysenevi har gjort kan vi oppsummerefølgende:
-

De 4 BOTTuniversitetene,som står for den størsteandelenav publiseringeni samtligeavtaler,
får begrensedeprosentviseutslagi alle de 4 modellene. I stor grad er effekten en redusert
kostnadsammenlignetmed nåværendekostnadsmodell.Hovedårsakentil dette er at de i
nåværendemodell betaler en høy andel av totalkostnadensammenlignetmed andre
institusjoner. Årsakentil det er at de i sin tid haddemangeenkeltabonnementfra forlageneog
ofte ogsåflere eksemplarerav sammetidsskrift (ulike institutt etc).

-

De øvrigeuniversitetenehar hovedsakeliggått fra å værehøyskoler,og haddei sin tid et
begrensetantall abonnementfra forlageneog dermedet lavere grunnlagfor prisberegning.
Selvom de i stor grad er resultat av fusjonerav flere høyskolertil ett universitet, såhar ikke
forlagetsprising tatt fullt høyde for dette. De fleste av disseuniversitetenehar imidlertid et
visstpubliseringsvolum,og når modellenenå dreiesover til i større gradå vektlegge
publiseringenoppleverflere av disseuniversiteteneen betydeligkostnadsøkning.

-

Tilsvarendesomi punktet over, vil ogsåenkelteav høyskolenefå en effekt i form av en
betydeligøkt kostnadnår prismodelleni større grad tar høyde for publisering. Flereav
høyskolenehar ogsåøkt betydeligi størrelsepga fusjonering,men har allikevelbetalt en
relativt lav kostnadi nåværendemodell.

-

Flere forskningsinstituttoppleveren betydeligkostnadsøkning.Det er den sammeårsakensom
nevnt over, at man historiskhar hatt få abonnementog flere har ogsået lavt antall årsverk.
Dermedhar grunnlagetfor prisberegningeni den nåværendemodellen vært relativt lavt. Flere
av forskningsinstituttenepublisererimidlertid et antall artikler, og dette gir til delsbetydelig
utslagpå kostnadennår publiseringsandeleni større gradleggestil grunn for beregningav
kostnad.

-

Helseforetaker i liten gradmed i konsortieavtalene.Det er kun avtalenemed Springer(1
deltaker)og Wiley (4 deltakere)somhar deltakerefra Helseforetak.I disseavtalenekommer
Helseforetakeneut med en redusert kostnadsammenlignetmed nåværendekostnadsfordeling.
Årsakener at publiseringenhos disseinstitusjoneneer relativt lav, men grunnlageter litt for
lavt til å si noe helt entydig om effekten av en omlegging.

-

Offentligeinstitusjoner(direktorat, departementm.m) har liten eller ingenpubliseringog vil
derfor i hovedsakfå en redusertkostnad ved omleggingav modellen.

Hvordan vil effekten være for institusjoner som er med på alle avtalene
Vi har foreløpigi analysenesett på hver enkelt avtale,og effekten av de ulike alternativemodellene.
Men, hva vil effekten være for de institusjonenesom er med på alle 4 avtalene? Vil høy kostnadsøkning
i 1 avtaleutjevnesav en laverekostnadi en annenavtale?
Vi har her sett på en analysefor alternativenemed fordeling50/50 og 10/90.
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Det vil, som det fremgårav figureneover, væreen vissutjevning av kostnadenefor de institusjonene
somhar en høy kostnadsøkningi enkeltavtaler. Men, det vil fortsatt væreen til delsbetydelig
kostnadsøkningsammenlignetmed nåværendekostnad.
Tabellenunder viser tilsvarendesom over, men med totalkostnadeneog kostnadsendringeni faktiske
beløp og endringi prosent.

34

22

Institusjonstype
BOTT-universitet
BOTT-universitet
BOTT-universitet
BOTT-universitet
Universitet
Universitet
Universitet
Universitet
Universitet
Universitet
Høyskole
Høyskole
Høyskole
Forskningsinstitutt
Forskningsinstitutt
Forskningsinstitutt
Forskningsinstitutt

Nåværende
totalkostnad
4 avtaler
€ 4 019 551
€ 3 981 522
€1 551010
€ 2 648 363
€ 246 091
€ 618 683
€ 232 543
€ 247 323
€ 306177
€ 231 920
€131 086
€ 82 582
€ 224 593
€165 313
€ 205 630
€76 851
€ 83 880

Ny
totalkostnad
ved modell Kostnads- Endring
10/90
endring
%
€ 3 718 640 -€300 911
-7,5%
€ 3 296 357 -€685165 -17,2%
€1 009695 -€541 314 -34,9%
€1 644983 -€1 003381 -37,9%
€ 364 793
€118 702
48,2%
€ 860 235
€ 241 552
39,0%
€ 525 606
€ 293 062 126,0%
€ 416 443
€169 121
68,4%
€754 854
€ 448677 146,5%
€ 370 027
€138 107
59,5%
€ 223 973
€ 92 887
70,9%
€157 861
€75 279
91,2%
€ 244 251
€19 658
8,8%
€ 220145
€ 54 832
33,2%
€ 257155
€ 51 525
25,1%
€188 559
€111 708 145,4%
€ 251 359
€167 479 199,7%

Analyseav lesekostnadbasert på FTEi stedet for nåværendekostnadsandel
Lesekostnadener i analyseneforeløpigfordelt i henhold til den enkelteskostnadsandeli den gamle
modellen(abonnementsmodellen).Dennebaserersegi stor gradpå et ‘bilde’ fra den gangden enkelte
institusjon ble med i avtalen,og er en kombinasjonav type institusjon, antall FTE(ansatte+ studenter
for UH, antall ansatteFTEfor instituttsektoren) og antall abonnementinstitusjonenhaddeden gang.
En fordelingav lesekostnadeni en ny kostnadsmodellkan baseresegpå noen ulike parametere,som
tildelingsbeløp,antall FTEog nedlastingstall– eventuelt kombinert med institusjonstype.
FTEble valgt å se nærmerepå etter følgendevurderingerav prosjektgruppen:
Tildelingsbeløp:Mest aktuelt for UH sektoren? Hva kan i så fall benyttes som tilsvarendefor
instituttsektoren, offentlige institusjoner og helsesektoren?
AntallFTE:Kanbenyttes for alle sektorer. Noen punkter sommå avklaresi forhold til hvilke FTEtall som
skalbenyttes:
- For UH sektor: ansatte+studenter,ansattetotalt, kun fagligansatte?
- For institutt: ansattetotalt, eller kun faglig/forskeransatte?
- For offentlige institusjoner: Ansattetotalt, fagligansatte,relevanteansatte?
- For Helse:Ansattetotalt, leger/sykepleiere,forsker fte?
Nedlastingstall:Vi har tidligere erfart at det kan værestore feilkilder forbundet med nedlastingstall,og
det kan væreat en del ressursermå benyttes for å ‘vaske’tallene før de kan benyttes som grunnlagfor
fordeling. De vil ogsåkunne variereen del fra år til år, og kan derfor føre til noe mer uforutsigbarheti
kostnadene.

35

23

AntallFTEfremstår som det beste grunnlagetfor fordeling. Dennekan benyttes for alle
institusjonstypene,og vil trolig væredet parametersom gir et relativt sett mest riktig bilde av
‘lesevolumet/lesebehovet’.Nedlastingstallkunne sannsynligvisgitt et endamer nøyaktigbilde, men vil
væremer krevendeå behandleog benytte.
Tildelingsbeløp/budsjetter mer krevendeå benytte for alle institusjonstyper,og vil kunne gi et uriktig
bilde for noen sektorer(institutt, helse,offentlige). InnenforUH sektorkunne tildelingsbeløp/budsjett
vært benyttet relativt greit, men det er vanskeligå se at det ville gitt noe bedre fordelingsgrunnlagenn
FTE.Forholdetmellom FTEtallene ser ut til å hengerelativt godt sammenmed forholdet mellom
tildelingsbeløp/budsjett.
Bruk av FTE
Hva vil væreden bestemåten å benytte FTEsomparameter?
Alternativ1: Fordelebasert på faktiskFTE-andel
Summeretotalt FTEfor de institusjonenesom er med på hver enkelt avtale,og beregneden enkelte
deltagersandelav totalen som grunnlagfor kostnadsfordelingen.
Fordeler:
Enklereberegningsmodell.
Slipperat en økning/reduksjoni antall FTEgir store hopp i kostnaden
Ulemper:
Skillerikke på institusjonstype,og vil føre til at de store institusjonenefår en for stor andelav
kostnaden.
Alternativ 2: Opprette en Tier-struktur.
Man kan opprette en tabell pr institusjonstype,med gitt beløpevt prosentandelpr ‘tier’
UH-sektor:
0-5.000:x kr/%
5.001-10.000: x kr/%
Osv
Instituttsektor kan ha lavereFTE-nivåer,f.eks:
0-50
51-100
Osv
Fordeler:
Skillerpå institusjonstype,og vi kan tilpassekostnaden
Kantilpassespr avtale om nødvendig
Ulemper:
Kangi store utslagi kostnadenved en økning(og reduksjon)i antall FTEsom gjør at man endrer nivå
(tier) i modellen. Dette kan ogsåføre til at andreinstitusjonermå justerestilsvarendefor at
totalkostnadenskalstemmeoverensmed forlagetstotalkostnad.

Beregningav effekt av å benytte FTEsom grunnlagfor fordelingav lesekostnaden
Vi har tatt utgangspunkti 2 av avtalene(Elsevierog Springer),og 2 av modellene(50/50 fordelingog
fordeling10% ‘fast’ og 90%publisering).

36

24

Vi har analysertde 2 avtaleneog de 2 modellenebåde ved å benytte FTE-andel(den enkelte institusjons
FTEantall i forhold til totalt antall FTEfor alle deltakerne)og en mulig Tier-struktur.

Fordelingbasertpå FTE-andelElsevier

Vi ser her at en fordelingav lesekostnadenbasertpå FTE-andelved modellenmed 50/50 fordeling gir en
betydelighøyerekostnad for mangeinstitusjoner,sammenlignetmed å benytte nåværende
kostnadsandelsom grunnlag.
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Vedmodellenmed 10% fast og 90%publiseringser vi at en fordelingav lesekostnadenbasertpå FTEandeli stor grad følgerkostnadsutviklingensom ogsåvar gjeldendenår vi fordelte basertpå nåværende
kostnadsandel.

Fordelingbasertpå FTE-andelSpringer
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Vi ser det sammebildet her, som for Elsevier,hvor kostnadeneved å benytte FTE-andeltil fordelingav
lesekostnadgir en betydelighøyerekostnadi modellenmed 50/50 fordeling.
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I modellenmed 10% fast og 90%publiseringser vi det sammemønsteretsom for Elsevier,dvsat
kostnadenved å benytte FTE-andelstort sett følgersammeutvikling somnår kostnadsandelble
benyttet.

Fordelingbasertpå Tier-strukturElsevier
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Vi ser at kostnadeneogsåher blir betydelighøyerefor en del institusjonersammenlignermed
fordelingenbasertpå kostnadsandel.
Vi har benyttet følgendemulige Tier-struktur:
Universitet

Tier-nivå Beløp
>30.000
>20.000

€ 600 000

>15.000
>10.000

€ 400 000
€ 245 000

>5.000
>0

€100 000
€75 000

>15.000

€ 400 000

>10.000
>5.000

€ 245 000
€100 000

>0

€75 000

Høyskoler

Forskning
>5.000
>2.500
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>1.000

€75 000

>500
>250

€ 50 000
€ 25 000

>0

€10 000

Off. inst.
>5.000
>2.500
>1.000

€75 000

>500
>250

€ 50 000
€ 25 000

>0

€10 000

Vi ser i stor grad det sammemønsteretsom ved fordelingbasertpå FTE-andel,og at kostnadsutviklingen
i stor grad følgersammemønstersomnår vi benyttet kostnadsandel.
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Vi har her benyttet følgendemulige Tier-struktur:
Universitet Tier-nivå Beløp
>30.000
>20.000

€ 85 000

>15.000
>10.000

€ 50 000
€ 35 000

>5.000

€15 000

>0

€ 7 500

>15.000
>10.000

€ 50 000
€ 35 000

>5.000
>0

€15 000
€ 7 500

Høyskoler

Forskning
>5.000
>2.500
>1.000
>500

€ 50 000
€ 25 000

>250
>0

€10 000
€ 5 000

Off. inst.
>5.000
>2.500
>1.000
>500

€ 50 000
€ 25 000

>250
>0

€10 000
€ 5 000

Fordelingbasertpå Tier struktur, Springer
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Ogsåi Springeravtalenser vi at for enkelteinstitusjoner vil kostnadenbli betydelighøyereved fordeling
av lesekostnadenbasertpå Tier-strukturi stedet for kostnadsandel.
Her har vi benyttet følgendemulige Tier-struktur:
Universitet

Tier-nivå Beløp
>30.000
>20.000

€ 200 000

>15.000
>10.000

€100 000
€ 50 000

>5.000
>0

€ 25 000
€10 000

>15.000

€100 000

>10.000
>5.000

€ 50 000
€ 25 000

>0

€10 000

Høyskoler

Forskning
>5.000
>2.500
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>1.000

€ 25 000

>500
>250

€15 000
€10 000

>0

€ 5 000

Off. inst.
>5.000
>2.500
>1.000

€ 25 000

>500
>250

€15 000
€10 000

>0

€ 5 000

>5.000
>2.500

€ 25 000
€15 000

>1.000
>500

€10 000
€ 5 000

>250
>0

€ 2 500
€ 2 500

Helseforetak

Tilsvarendesom for Elsevierser vi her at modellenmed 10% fast og 90%publiseringgir en tilnærmet lik
kostnadsutviklingved å benytte en Tier basert modell som ved å benytte kostnadsandelsom grunnlag
for å fordelelesekostnaden(= fastekostnaden).
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Vi har her benyttet følgendemulige Tier struktur:
Universitet
Tier-nivå Beløp
>30.000
>20.000

€ 20 000

>15.000
>10.000

€15 000
€10 000

>5.000

€ 5 000

>0

€ 2 500

>15.000
>10.000

€15 000
€10 000

>5.000
>0

€ 5 000
€ 2 500

Høyskoler

Forskning
>5.000
>2.500
>1.000
>500

€ 7 500
€ 5 000

>250
>0

€ 2 500
€ 2 500

Off. inst.
>5.000
>2.500
>1.000
>500

€10 000
€ 7 500

>250
>0

€ 2 500
€ 2 500

>5.000

€15 000

>2.500
>1.000

€10 000
€ 7 500

>500
>250

€ 5 000
€ 2 500

>0

€ 2 500

Helseforetak
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Anbefalinger
På bakgrunnav analysenesomer gjort, og diskusjoneneprosjektgruppenhar hatt underveisi arbeidet,
ønskervi å kommemed noen anbefalingerknyttet til videre arbeid vurderingav modell.
Modell
Vi anbefaleren modell som gir en tydelig bevegelsemot en fordelingav kostnadenebasertpå
publiseringsaktiviteten.
Allemodellenesom er inkludert i analysenei dennerapporten resultereri dennebevegelseni
kostnadsfordelingen.Modellen med 10%lesekostnadog 90%publiseringer den som gir en tydeligst
bevegelse.
De ulike modellenegir ulike utslagpå institusjonene. Uansetthvilken modell man ender opp med å
velge,er vår anbefalingå velgesammemodell for alle institusjonerog for alle avtaler.
Vi anbefalerat det vurderesom det bør væreen vissoppsigelsestid/bindingstid,
og at det kan være
viktig i forhold til forutsigbarhetunderveis.

Forlagetsprismodellvs vår egenmodell
Vi mener at et viktig prinsipp må væreat det er vi i konsortiet sombestemmerfordelingenav
totalkostnadenpå de enkeltemedlemmeneut fra de parametere/kriterier vi bestemmer. Dette gjelder
ogsåved innmelding/utmeldingav medlemmer,og da eventuellendring for de øvrigemedlemmene.
Vi har diskutert problemstillingenknyttet til at det kan oppståforholdsvisbetydeligeavvikmellom vår
modell og forlagetsprismodell,og risikoen for at dette kan føre til at deltagerevil vurdereå gå ut av
avtalen. Dette er et forhold som det er viktig å vurderegrundigi det viderearbeidet og eventuell
innføring av ny modell, og se på mulige tiltak for å reduseredennerisikoen.
Fordelinglesekostnad
Lesekostnadenbør fordelesbasertpå FTE-andel.Vi mener det er den parameterensom gir et riktigst
grunnlagfor leseaktivitetenfor tidsskriftene,og dermed for fordelingav kostnaden. Det bør væreen
minimumsprisfor lesekostnaden,slik at institusjonermed lav FTEog somhar sværtlav eller ingen
publiseringlikevel bidrar med et visstbeløp inn i avtalen.
Fordelingpubliseringskostnad
Publiseringskostnaden
fordelespå grunnlagav publiseringsandelen,dvs det antall artikler den enkelte
institusjon har publisert hos det enkelte forlag i forhold til det totale antallet artikler publisert av alle
deltagerne. For å utjevne mulige årlige forskjelleri publiseringsaktivitetenmellom institusjoner,såkan
det vurdereså ta f.ekset gjennomsnittsiste3 år.
Overgangsløsning
Vi anbefalerat innføringenav en ny modell gjøresgradvisvia en overgangsløsning.Årsakentil det er at
enkelteinstitusjoner vil få en til delsbetydelighøyerekostnad ved en modell basertpå publisering,og at
det derfor vil værebehov for å innfasedette i budsjett over litt tid.
En hensiktsmessigovergangsperiodekan værepå 3 år. Vi tror det kan værevanskeligå finne en god
modell for selveovergangsperioden,
og antar at det mest sannsynligvil bli en gradvisjusteringav
prisene for den enkelte via en manuell tilpasningog justering.
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