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Avklaring av innrapportering av vitenskapelige publikasjoner inntil oppfølgingen av 
Hatlen-utvalget er avklart 

Vi viser til henvendelsen fra Publiseringsutvalget 1. juni om et behov for avklaring om 

innrapporteringen av vitenskapelige publikasjoner fremover i lys av Hatlen-utvalgets forslag 

om å forenkle systemet med resultatbasert uttelling og ikke lenger omfordele midler basert 

på endringer i publikasjonspoeng. 

 

Rapporten fra Hatlen-utvalget er på høring med frist for høringssvar 10. juni. 

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å konkludere om de overordnede prinsippene i 

oppfølgingen av utvalgets forslag i forbindelse med budsjettforslaget for 2023. 

Departementet vil trolig ikke ta stilling til bruken av publiseringsindikatoren i finansieringen av 

sektoren før det. 

 

Vi vil understreke at forslaget fra utvalget kun dreier seg om bruken av 

publiseringsindikatoren til å gjøre endringer i universitetenes og høyskolenes 

rammebevilgninger, og ikke en avvikling av indikatoren i seg selv. Forslaget er at man ikke 

lenger skal ha en regelstyrt omfordeling basert på de årlige endringene i institusjonenes 

andeler av publiseringspoengene. Utvalget har ikke tatt stilling til bruken av 

publiseringsindikatoren i finansieringen til instituttsektoren eller de regionale helseforetakene. 

 

Utvalget mener det er viktig å opprettholde en god oversikt over vitenskapelige publikasjoner, 

og anbefaler å videreføre dagens rapporteringskrav. De anbefaler også at departementet 

følger med på om datakvaliteten påvirkes av om den resultatbaserte omfordelingen fjernes. 

Utvalget anerkjenner betydningen av at det under Publiseringsutvalget er bygget opp 

arenaer for faglig diskusjon om kvaliteten på ulike publiseringskanaler, og at arbeidet gir 

viktig kvalitetssikret informasjon om forskning til hele samfunnet. De anbefaler at 

departementet går i dialog med Publiseringsutvalget og andre relevante aktører for å sikre at 

Det nasjonale publiseringsutvalget 
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Side 2 
 

arbeidet knyttet til kvalitetssikrede registre over vitenskapelige publiseringskanaler 

videreføres på en god måte, og peker på at en eventuell løsrivelse fra den resultatbaserte 

omfordelingen gjør det mulig å i større grad innrette arbeidet mot fagmiljøenes egne behov, 

for eksempel knyttet til den redaksjonelle kvaliteten i tidsskriftene og nytten for forskerne. 

 

Inntil Kunnskapsdepartementet eventuelt varsler om endringer i rapporteringskravene om 

vitenskapelige publikasjoner, anser vi det som fornuftig å planlegge for at dagens krav 

videreføres. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hedda Huseby (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Sigve Berge Hofland 

seniorrådgiver 
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