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Dagens situasjon
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• Datadrevet forskning: 90 % av alle data som er samlet inn har blitt generert de siste to årene –
digitaliseringen endrer måten det forskes på

• Mange deler data gjennom epost eller gjennom onlinetjenester som google og amazone

• Mange bruker enkle filsystemer eller jobber med data manuelt - mangler standardiserte 
beskrivelser av data og metadata

• I dag er det begrenset hvordan løsningene som forskerne bruker «snakker sammen», og 
levetiden og åpenheten på dataene varierer 

• Mye data er ikke tilgjengelig, eller kan ikke kobles med andre data uten mye ekstraarbeid

• Økende behovet for datainfrastrukturer innenfor de fleste fagområder 



Åpen tilgang til forskningsdata har vært på den 
politiske agendaen lenge
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• Forskningsmeldingene 2009 og 2013

• Digital agenda for Norge (2015-2016)

• Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av 
forskningsdata (2017)

• Tilgjengeliggjøring av forskningsdata, policy for Norges 
Forskningsråd (revidert i 2017)



Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling 
av forskningsdata (2017)
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Kolumnetittel
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3 grunnprinsipper:

1. Forskningsdata skal være så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig

2. Forskningsdata bør håndteres og tilrettelegges slik at verdiene i dataene 
kan utnyttes best mulig

3. Beslutninger om arkivering og tilrettelegging av forskningsdata må tas i 
forskerfellesskapene



Forskningsrådets policy for åpen tilgang til 
forskningsdata (revidert i 2017)
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1. Forskningsdata skal være så 
åpne som mulig, så lukkede 
som nødvendig; unntak for:

➢ data som må beskyttes av 
sikkerhetshensyn, personvern 
eller andre juridiske forhold

➢ data som skal benyttes 
kommersielt 

➢ tilfeller der kostnaden ved 
tilgjengeliggjøring er høyere 
enn verdien av åpen tilgang

2. Data skal være «FAIR»:



Retningslinjer i Forskningsrådets policy (2017)
23.11.2018

Kolumnetittel

6

Forskningsdata skal:

• arkiveres på en sikker måte

• i den grad det er mulig gjøres tilgjengelige for alle relevante brukere, under 
like vilkår

• gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig, men en embargoperiode for å publisere 
er ok

• utstyres med metadata basert på internasjonale standarder

• utstyres med lisenser som legger så få begrensninger som mulig på tilgang, 
gjenbruk og videredistribusjon

• gjøres tilgjengelig til lavest mulig kostnad; maksimalt de faktiske kostnadene 
knyttet til tilgjengeliggjøring

• Krav om datahåndteringsplan i finansierte prosjekter fra 2018
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Krav om datahåndteringsplan fra 2018
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• For alle prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet etter utlysninger f.o.m. 2018 gjelder:

➢ Prosjektansvarlig skal vurdere behovet for en datahåndteringsplan i forbindelse med kontraktsinngåelse

➢ Dersom prosjektet ikke skal utarbeide en datahåndteringsplan må dette begrunnes

➢ Datahåndteringsplanen skal utarbeides i tråd med institusjonens egne retningslinjer

➢ Datahåndteringsplanen skal godkjennes av institusjonen selv

➢ Datahåndteringsplaner bør være offentlige og bør bli publisert åpent av FoU-utførende institusjon

• Forskningsrådet forbeholder seg (fortsatt) retten til å kunne kreve at FoU-prosjekter innenfor enkelte 
fagområder, eller som har mottatt støtte fra angitte utlysninger, benytter spesifikke datainfrastrukturer

➢ Forskningsrådet vil (fortsatt) anmode relevante prosjekter om å benytte NSD sine arkiver/tjenester

➢ Kan være aktuelt der vi har bygget opp viktige nasjonale, eller tar del i internasjonale, datainfrastrukturer

➢ Dersom Forskningsrådet krever at et spesifikt arkiv skal benyttes, må dette oppgis i utlysningsteksten






