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Gruppen för öppen tillgång till vetenskapliga
publikationer.
Mötesanteckningar 2017-03-27
Tid:

Måndagen den 27 mars 2017, kl. 15.00 17.00

Plats:

Kungliga biblioteket, Karlavägen 100,
mötesrum Schein

Närvarande:

Astrid Söderbergh Widding (ord.),
Stockholm universitet, Jonas Gilbert,
Södertörns högskola, Ericka Johnson,
Sveriges unga akademi, Britta Lövgren,
Riksbankens jubileumsfond, Lisbeth
Söderqvist, Vetenskapsrådet, Wilhelm
Widmark, Stockholms universitet, Beate
Eellend (sekr.), Kungliga biblioteket,
Camilla Smith (adj.), Kungliga biblioteket

Anmält förhinder:

Jens Hjerling-Leffler, Sveriges unga
akademi, Gun Larsson, Vitterhetsakademien,
Mats Viberg, Chalmers (deltog via Skype)

1. Mötet öppnas och dagordning fastställs
Ordföranden öppnar mötet och dagordningen fastställs. BL anmäler
en övrig punkt.
2. Presentationsrunda
Deltagarna presenterar sig.
3. Val av vice ordförande
Gruppen beslutar att välja WW till vice ordförande.
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4. Gruppens uppdrag
BE påminner om gruppens uppdrag/direktiv. Gruppen är en
stödgrupp för KB i samordningsuppdraget för öppen tillgång till
vetenskapliga publikationer. BE betonar vikten av att gruppens
ledamöter har hög strategisk nivå då de representerar
myndigheter/organisationer som är berörda av uppdraget.
Ledamöterna kan fungera som kanaler mellan KB och dessa aktörer
i det fortsatta arbetet med utredningar som ska samordnas. ASW
frågar LS hur VR kommer organisera sitt arbete med öppen tillgång
till forskningsdata. VR inväntar det adresserade
samordningsuppdraget. BE understryker KB:s vilja och ambition att
ha ett kontinuerligt utbyte med VR mellan de båda
samordningsuppdragen.
5. Genomgång av öppen tillgång i den forskningspolitiska
propositionen (2016:17/50) samt KB:s regeringsuppdrag att
samordna arbetet kring öppen tillgång till vetenskapliga
publikationer
BE presenterar regeringens målbild och stöd för öppen tillgång till
vetenskapliga publikationer samt KB:s samordningsuppdrag i
regleringsbrevet. KB ska genomföra uppdraget i samråd med VR.
BE och LS har kontinuerlig och nära samarbete och dialog kring
samordningen. BE har fått signaler från Utbildningsdepartetmentet
om att det ska komma riktlinjer, dock oklart när och i vilken form.
Allmän diskussion i gruppen om industrin, patent, akademisk frihet
och monografier kopplat till öppen tillgång.
6. Presentation av plan för KB:s samordningsuppdrag
BE presenterar planen. Diskussion om behovet av att alla aktörer
fortsätter sitt arbete för att på olika sätt stärka omvandlingen till ett
öppet tillgängligt publiceringssystem. WW betonar behovet och
vikten av att arbeta med flera olika frågor parallellt.
7. Presentation av KB:s utredningsmodell för
samordningsuppdraget inklusive stöd från gruppen för
öppen tillgång
BE presenterar teman och upplägg för de olika utredningar som ska
initieras och samordnas. Föreslås att sju olika utredningsgrupper ska
tillsättas vars arbete ska samordnas och rekommendationer
sammanställas av KB, med stöd av gruppen för öppen tillgång.
Antalet reviderades under mötet till fem utredningsgrupper. LS
betonar att gruppen för ÖT kan fungera som kontaktyta mellan
utredningsgrupperna. Gruppen för ÖT kan bidra kontinuerligt med
viktig kvalitetssäkring och helhetsperspektiv samt förmedla och
förankra det pågående arbetet med sina respektive ledningar. ASW

betonar vikten av att gruppen för ÖT följer utredningsgruppernas
arbete från start och genom hela processen.
8. Genomgång av teman för utredningar samt förslag till
sammansättning av och direktiv till arbetsgrupperna
BE går igenom temana för utredningarna.
9. Diskussion ang. representation inom arbetsgrupperna samt
föreslagna direktiv
Allmän diskussion om de olika aktörsgruppernas representation i
utredningsgrupperna. BE fick frågan om beräkning av resursbehov i
form av arbetstid. BE ber att få återkomma i denna fråga och ber om
förslag från gruppen. Allmän diskussion om antalet deltagare i varje
utredningsgrupp. BE anger att 4-5 personer är optimalt men att
några utredningar kan behöva fler personer. JG föreslår att KB är
representerat i alla utredningar. Gruppen stödjer detta förslag. BL
lyfter frågan om behovet av förankring och legitimitet av
utredningsgruppernas arbete och rekommendationer. ASW betonar
vikten av att koppla utredningsarbetet med SUHF:s
samordningsgrupp för open science. Allmän diskussion om
formuleringarna för direktiven. EJ lyfter frågor om internationell
anknytning samt förlagens roll. Gruppen eniga om att alla
utredningsgrupper ska ha ett internationellt perspektiv samt bör ha
en dialog med förlagen. ASW ger BE i uppdrag att justera
formuleringarna av direktiven tillsammans med LS och WW.
Gruppen beslutar att inkludera utredning nr 6 i utredning nr 1 samt
inkludera utredning nr 7 i utredning nr 5. ASW beslutar att
ledamöterna i gruppen för ÖT skickar sina förslag från sina
respektive organisationer till BE senast 15 maj. BE sammanställer
dessa förslag till gruppen för ÖT:s kommande möte 31/5. Vid detta
möte diskuteras och utses utredningsgruppernas sammansättning
utifrån inkomna förslag.
10. Val av kontaktpersoner till de olika utredningsgrupperna
BE ställer frågan till gruppen för ÖT om hur kontaktpersoner till de
olika utredningsgrupperna ska utses. Ska ledamöterna i gruppen för
ÖT dela på ansvaret eller ska det skötas av KB & VR? ASW för
fram att frågan är lättare att ta ställning till när deltagarna i de olika
utredningsgrupperna har utsetts. Gruppen enas att detta beslutas på
mötet d. 31/5.
11. Gemensam workshop 31/5 med Bibsamkonsortiets
styrgrupp och gruppen för öppen tillgång
WW informerar om syfte och mål med workshopen. Fokus är att
inkludera öppen tillgång i förhandlingar med förlagen.

12. Remiss av rapporten ”Metoder och kriterier för bedömning
av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med
omgivande samhälle”, Vinnova
BE informerar om att KB kommer skicka in ett remissyttrande som
uppmärksammar behovet att se sambandet mellan samverkan och
ett öppet vetenskapssystem. BE inbjuder till dialog med de som så
önskar kring detta.
13. Övriga frågor
BL informerar om en workshop på temat open access och
humaniora som RJ och KB bjuder in till d. 12/5. Syftet är att
tillsammans med inbjudna aktörer diskutera huruvida dessa är
intresserade av att stödja svenska tidskrifters omvandling till öppet
tillgång. Deltar gör, förutom KB och RJ, VR, Vitterhetsakademien
samt Kungliga Vetenskapsakademien.
ASW informerar om SUHF:s samordningsgrupp för open science
med syfte att samordna arbetet i de grupper inom SUHF som
tangerar open science för att finna synergier.
14. Kommande möten
31 maj kl 13-15
6 september kl 14-16
28 november kl 14-16.30
15. Mötet avslutas

