
Nasjonal innspillsrunde til veileder for Plan S 

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Veileder for Plan S 

Innspillsrunden begynner uke 48 og varer til 1. februar 2019. Les mer om veilederen fra cOAlition S 

på Forskningsrådets sider. Institusjoner, organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner kan delta i 

innspillsrunden.   

Innspill sendes som vedlegg til e-post: plan-s@forskningsradet.no 

Vi behandler kun innspill som benytter dette skjemaet.  

Vi gjør oppmerksom på at alle innspill blir gjort offentlig på Forskningsrådets nettsider etter 

svarfristen. 

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Anonyme innspill blir ikke behandlet. 

Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest. 

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har 
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.  

Generelle spørsmål kan rettes til: plan-s@forskningsradet.no
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Informasjon om avsenderen 

Navn på ansvarlig avsender 

Navn på institusjon 

E-post adresse avsender 

Jeg, avsender, bekrefter hermed at jeg godkjenner at alt av innspill kan publiseres på 

Forskningsrådets nettsider (velg fra listen)  

I hvilken kapasitet innspillet er innsendt (sett kryss): 

Innspill fra institusjon/organisasjon  

Innspill fra enkeltperson 

Hvis innspillet er fra institusjon/organisasjon: Hvilken type institusjon/organisasjon?

Hvis innspill fra fra enkeltperson: Hvilken rolle har du i din organisasjon?
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A. Publisering i samsvar med Plan S (Plan S Compliance)
Veilederen beskriver hvordan publikasjoner fra forskning finansiert av medlemmene av cOAlition S 

kan være i samsvar med Plan S. Publikasjoner må være umiddelbart åpent tilgjengelige uten noen 

sperrefrist (embargo), og tilgjengeliggjøres under en åpen lisens som tillater gjenbruk til alle formål, 

men med krav om navngivelse av verkets opphavsperson (Attribution). Veilederen stiller krav om at 

Creative Commons lisens CC BY 4.0 benyttes. Tidsskriftet må tillate at forfatter/institusjon beholder 

opphavsretten.  

Veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S: 1) 

Publisering i tidsskrifter eller plattformer med åpen tilgang 2) deponering og tilgjengeliggjøring av 

artikler i åpent arkiv uten embargo og med åpen lisens, og 3) åpen publisering i tidsskrift som inngår i 

en overgangsavtale ('transformative agreement'). De tre tilnærmingene til åpen tilgang er nærmere 

beskrevet i tillegget (Technical Guidance and Requirements) 

1. Er dette punktet tilstrekkelig klargjort i veilederen? Er det relevante forhold som ikke er 

med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom) 
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til forskning?

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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B. Publiseringskostnader (Publication costs) 
cOAlition S ber om full åpenhet og monitorering av kostnader og avgifter knyttet til åpen publisering. 

cOAlition S vil bidra til å etablere et rimelig nivå for artikkelavgifter (APC). For å oppnå et bedre 

grunnlag for en eventuell fremtidig standardisering av artikkelavgifter, skal cOAlition S ta initiativ til 

en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader og avgifter, inkludert artikkelavgifter. 

Medlemmene av cOAlition S forplikter seg til å  finansiere åpen publisering i henhold til de godkjente 

tilnærmingene (se Plan S Compliance). Medlemmer av cOAlition S har anledning, men er ikke 

forpliktet til å inngå overgangsavtaler eller finansiere artikkelavgifter som del av slike avtaler. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er  
med i veilederen?  (Maks 1500 tegn, inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 

1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes for å bidra til åpen tilgang til 

forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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C. Støtte for tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Supporting 

quality Open Access journals and platforms) 
cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt ved å støtte etablering av tidsskrift, 

plattformer og infrastrukturer der dette er nødvendig. cOAlition S undertreker at det er viktig med å ha 
et mangfold av publiseringsmodeller, og at det finnes publseringskanaler som ikke er basert på 

artikkelavgifter. For å identifisere områder med særlig behov for flere publiseringskanaler med 

åpen tilgang vil cOAlition S ta initiativ til en behovsanalyse. 

1. Er dette punktet i veilederen tilstrekkelig klargjort? Er det relevante forhold som ikke er
med i veilederen? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Hva betyr forslagene for dere/deg som aktør i det norske forskningssystemet? (Maks 1500 

tegn inkl mellomrom)
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3. Hvilke andre virkemidler bør eventuelt benyttes i det norske systemet for å bidra til åpen 

tilgang til forskning? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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D. Tidslinje for implementering (Timeline) 
Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere noe mellom de ulike  
organisasjonene i cOAlition S. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning for  
enten 1) nye prosjekter eller 2) nye utlysninger fra og med 2020. Plan S vil ikke gjelde for kontrakter 
som er inngått med Forskningsrådet før 2020. 

1.     Bør Forskningsrådet implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020, 

eller for nye utlysninger fra og med 1/1 2020? (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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E. Evaluering (Review)

cOAlition S vil i 2023 foreta en formell gjennomgang av effektene av Plan S, og vil særlig undersøke 

hvilken effekt overgangsavtaler (transformative 'hybrid OA' agreements) og muligheten for 

deponering av artikler i åpne arkiv har på overgangen til full og umiddelbar åpen tilgang. 

Eventuelle kommentarer til dette punktet i veilederen (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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F. Tillegg til veilederen (Technical Guidance and Requirements) 
Tillegget til veilederen (Technical Guidance and Requirements) gir en mer detaljert og teknisk 

beskrivelse av kravene til lisenser og til de ulike mulighetene for åpen publisering i samsvar med Plan 

S, med hovedvekt på 1) Publisering i åpne tidsskrift/plattformer, 2) deponering og tilgjengeliggjøring i 

åpne arkiv, og 3) overgangsavtaler for 'hybrid OA'.  

Eventuelle kommentarer til denne delen av veilederen merkes med en tydelig henvisning til hvilken 

del kommentaren gjelder. 

1. Lisensiering og rettigheter (Licensing and rights) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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2. Tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang (Open access journals and platforms) 

(Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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3. Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiver (Deposition of scholarly content in 

Open Access repositiories) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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4. Overgangsavtaler (Transformative agreements) (Maks 1500 tegn inkl mellomrom)
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G. Utfyllende kommentarer 
Vennligst henvis til de punktene i innspillsskjemaet (A-F) som du kommenterer på. (Maks 3200 tegn 

inkl mellomrom) 


	Navn ansvarlig: Kristenn Einarsson
	Navn institusjon/Organisasjon: Den norske forleggerforening
	E-post adresse: dnf@forleggerforeningen.no
	Godkjenning: [Godkjenner]
	CheckBox5: Yes
	enkeltper: Off
	Type institusjon/organisasjon: Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag.  Forleggerforeningen tar hånd om fellestiltak og service overfor medlemsforlagene, og har en bred kontaktflate overfor myndigheter, organisasjoner og presse i inn- og utland. Akademiske forlag som er medlemmer av Forleggerforeningen representerer viktige redaksjonelle miljøer og plattformer for vitenskapelige tidsskrifter i Norge, med betydelig kompetanse og erfaring også med publisering med åpen tilgang. 
	Rolle: 
	A1: 
	A2: Norske forlag har siden 1800-tallet vært utgivere av norske, nordiske og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Forslagene i Plan S vil medføre omfattende endringer i publiserings- og finansieringsmodellen til en rekke av fagtidsskriftene og forlagene som utgir dem. I Norge tilbyr profesjonelle akademiske forlag løsninger for open access-publisering av tidsskrifter som tilfredsstiller kravene i DOAJ og Veiledningen. De norske forlagene har bygget opp teknologi, redaksjonelle kompetansemiljøer og spisskompetanse på vitenskapelig publisering generelt og open access spesielt. Forlagene er slik godt rustet til å imøtekomme kravene i Plan S.DNF vil likevel vektlegge at tidsskriftsøkonomien er sårbar, og at en rask overgang til open access etter forslagene i Veilederen kan gjøre det vanskelig å drive en rekke norske og nordiske tidsskrifter. Det er en vesensforskjell mellom de store internasjonale tidsskriftutgiverne og norske tidsskriftforlag. I Norge og Norden er språkområdene små, og markedene tilsvarende begrenset. Marginene er dermed også vesentlig lavere, i noen tilfeller ikke-eksisterende. Norske forlag har også et særlig ansvar for å ivareta norskspråklige tidsskrifter (se punkt G).Det er viktig at gjennomføringen av Plan S tar høyde for at norske forlag og norske og nordiske tidsskrifter kan stå utsatt til. DNF vil peke på konkrete tilpasninger som vil bidra til at overgangen til OA vil lykkes også for disse under punkt C3. 
	A3: 
	B1: cOAlition S vektlegger at det skal være full åpenhet omkring publiseringsutgifter og avgifter («Transparancy on Open Access publication costs and fees is included as one of the criteria that define Plan S compliance of journals and platforms”). I første kulepunkt § 9.2 er publiseringskostnader spesifisert til «This must incude details on direct costs, indirect cost and potential surplus».Det er uklart hva som ligger i kravet om full åpenhet knyttet til publiseringskostnader og eventuelt overskudd, og hvordan disse skal beregnes og rapporteres for ulike typer utgivere og modeller. DNF anbefaler ikke rapportering i detaljerte enkeltposter på for eksempel indirekte kostnader (som lønn og plattformdrift), fortjeneste m.m. Dette er konkurransesensitiv informasjon og vil blant annet kunne umuliggjøre kryss-subsidiering av nye tidsskrifter og teknologisk innovasjon. Rapporteringen bør inneholde en detaljert beskrivelse av tjenestene utgivere leverer. DNF understreker at ulike typer utgivere må likebehandles, slik at for eksempel publiseringsplattformer og tidsskrifter som drives av det offentlige eventuelt også må rapportere reelle kostnader (lønn, driftskostnader). Spørsmål knyttet til mva-skjevhet mellom offentlige og private aktører må tas hensyn til. DNF ser at kravet om full åpenhet kan komme i konflikt med utgiveres muligheter til å beskytte sensitiv forretningsinformasjon, og understreker at det er helt avgjørende med en konkurranserettslig utredning av kravet.
	B2: Det er foreslått en mulig standardisering av publiseringskostnader i veiledningen. DNF har merknader til dette.En standardisering av publiseringsavgiftene kan hindre en utvikling med eskalerende artikkelavgifter og økte utgifter til publisering. Men det finnes også risikoer forbundet med innføring av tak på artikkelavgiftene:• Det vil være en utfordring å finne en rimelig standard for slike avgifter på tvers av blant annet forretningsmodeller, redaksjonelle tjenester, akademiske fag, landegrenser og nasjonale kostnadsnivåer. I en norsk sammenheng er det avgjørende at det skal være mulig å drive tidsskrifter innenfor et norsk publiseringssystem, basert på nasjonale forlagstjenester og med norsk lønns- og kostnadsnivå. • DNF har medlemsforlag med APC-basert drift av tidsskrifter. En erfaring fra disse er at det er stor variasjon i antall søknader om fritak fra artikkelavgift (waivers) som de enkelte tidsskriftene mottar, avhengig av blant annet fag- og språkområde. Dette gjør at tidsskriftene har ulike vilkår for finansiering gjennom artikkelavgift.• Det er en risiko for at en standardisering av artikkelavgifter vil favorisere større utgivere som publiserer et stort antall artikler/utgivere med lav avvisningsrate på tidsskriftene. Disse utgiverne vil kunne ha stordriftsfordeler som mindre utgivere ikke drar nytte av. Dette er faktorer som må tas høyde for i en eventuell prosess med standardisering av artikkelavgifter.
	B3: Drift basert på artikkelavgifter kan sikre finansiering til svært ulike tidsskrifter i publiseringssystemet, der finansiering er basert på forskernes interesse for publiseringskanalen. Men skal modellen fungere må den ha et visst omfang – og forskerne må ha tilgang på midler til avgiftene. DNF vil løfte fram finansieringsordninger for artikkelavgifter som et avgjørende tiltak for at det skal være mulig å drive APC-baserte norske og nordiske forskningstidsskrifter.Plan S forutsetter at de deltakende forskningsfinansiørene gir midler til publisering som del av prosjektstøtte. Men skal tidsskriftene legge om til en APC-modell må også andre forskere ha tilgang på slike midler, ellers er det risiko for at forskere ekskluderes fra viktige publiseringskanaler og at modellen går ut over tidsskriftenes faglige kvalitet og relevans. Det er derfor avgjørende at det etableres ordninger som sikrer forskerne tilgang på publiseringsmidler i tilfeller der dette ikke er dekket gjennom prosjektstøtte.Å basere drift på inntekter fra artikkelavgifter er særlig krevende for tidsskrifter som opererer i samme landskap som tidsskrifter med annen finansiering (konsortiemodeller eller annen offentlig finansiering), eller innenfor område der få forskerne har tilgang på støtte til artikkelavgifter, slik det er tilfelle for nordiske tidsskrifter i dag. Dette må tas høyde for i utformingen av virkemidler.
	C1: DNF er positive til at cOAlition S vil skape muligheter for åpen publisering i alle fagfelt. Det er viktig at det etableres støtte til innovasjon og nyutvikling, men det er også avgjørende å sikre at sentrale, og sårbare, norske og nordiske publiseringskanaler overlever et skifte til åpen tilgang.Det er i veiledningen uklart hvordan cOAlition S vil yte støtte til tidsskrifter og plattformer med åpen tilgang. Det er uheldig, ettersom dette er et kritisk punkt i implementeringen av planen, og svært avgjørende for hvordan norske og nordiske forskningstidsskrifter vil kunne drive som rene open access-tidsskrifter.Alle forskere må kunne publisere sitt arbeid under en åpen tilgangsmodell uten unødig økonomisk byrde. Det vil si at det må være midler tilgjengelig for forskerne til å betale artikkelavgifter der det er aktuelt, eller andre støtteordninger for tidsskriftene som gjør det mulig å drive uten artikkelavgifter. En avklaring på hvordan slike midler vil gjøres tilgjengelig er avgjørende.DNF vil understreke at dette er en del av planen som må konkretiseres, og at en klargjøring og behovsanalyse må gjøres i dialog med relevante aktører, blant annet norske profesjonelle akademiske forlag, jf. punkt G.
	C2: Det er foreløpig mye som er usikkert knyttet til selve implementeringen av Plan S på nasjonalt nivå. Det er derfor uklart hvilken betydning forslagene vil ha for norske forlag og tidsskrifter. Betydningen av planen vil i stor grad være avhengig av hva slags type støtteordninger som etableres, midlene som settes av til å finansiere åpen tilgang, samt hvor raskt ulike støtteordninger kommer på plass.DNF vil vektlegge at det må settes av tilstrekkelig med midler til å finansiere overgangen til åpen tilgang. DNF peker også på viktigheten av at alle økonomiske insentiver og ordninger stimulerer til konkurranse på like vilkår, både mellom etablerte og nye aktører, og ikke minst mellom offentlig og privat sektor. Det vil være viktig for samfunnsøkonomisk effektivitet og innovasjon.DNF ønsker å bidra til en god overgang til åpen tilgang for norske og nordiske tidsskrifter, og ber om at profesjonelle norske OA-utgivere bli tatt med på råd i den videre konkretiseringen av Plan S i Norge.
	C3: DNF foreslår følgende virkemidler:• Konsortieordningen som omfatter norske humsam-tidsskrifter med åpen tilgang bør videreføres og utvides til andre fagområder. Tiltaket vil sikre at norskspråklige og sårbare publiseringskanaler ikke bukker under som en konsekvens av en rask implementering av Plan S, og kan gi en effektiv overgang til åpen publisering for andre tidsskrifter. Dagens ordning må evalueres i forkant med hensyn til effekten den har på nyutvikling og konkurranse, for å avdekke eventuelle uønskede konsekvenser av tiltaket.  • Det bør deres settes av midler til etablering av norske og nordiske tidsskrifter innen mangelområder. Dette er viktig for å sikre fortsatt innovasjon og nyutvikling blant norske og nordiske fagtidsskrifter.• Utredning av et mulig nasjonalt APC/BPC-fond, for eksempel administrert av UNIT. En videreføring av STIM-OA er trolig ikke tilstrekkelig for å sikre at institusjonene har tilstrekkelig midler til publisering.  • Nordiske tidsskrifter er i en spesielt utsatt situasjon. De dekkes ikke av nasjonale støtteordninger og kan kun få begrenset støtte på nordisk nivå. Tidsskriftene driver i en kontekst der det er svært vanskelig å basere seg på artikkelavgifter. Overgang til OA for disse tidsskriftene vil kreve nordiske løsninger, og DNF etterlyser tiltak her.• Plan S inneholder spesifikke og omfattende krav til publiseringsplattformer og teknisk infrastruktur. Støtte til etablering og videreutvikling av slike løsninger må være åpen for alle utgivere.
	D1: Forskningsrådet bør implementere Plan S for nye prosjekter som starter fra og med 1/1 2020. Dette er viktig for å stimulere en rask overgang til open access og støtte opp om tidsskrifter og publiseringsløsninger som går i front i denne overgangen.Det er avgjørende å se sammenhengen mellom tidsskriftenes overgang til open access-publisering (i tråd med kravene i Plan S) og de insentivene forskerne har til å publisere i slike tidsskrifter. For at abonnementstidsskrifter skal kunne endre modell og fungere som rene open access-tidsskrifter, må det være forskere som ønsker å publisere i disse tidsskriftene. En lengre overgangsperiode vil kunne gjøre det vanskeligere for mange tidsskrifter å drive etter en ren open access-modell, fordi artikkeltilfanget kan bli for lavt. Det er avgjørende at forskerne har tilstrekkelige midler i prosjektene til å finansiere eventuelle artikkelavgifter ved open access-publisering. Om nødvendig må dette tilføres prosjektene der det allerede er gitt tildelinger, eller det må være mulig for forskerne å søke ekstra om slik finansiering.
	E: Plan S vil kunne ha ulik innvirkning på ulike deler av forskningspubliseringssystemet og aktører som inngår i dette. DNF anser det som svært viktig med en evaluering av Plan S, også på nasjonalt nivå i Norge. Dette er viktig for å fange opp eventuelle uønskede effekter. For å sikre at planen og tiltakene er mest mulig effektive, bør det gjennomføres en mindre midtveisevaluering i 2021. Norske akademiske forlag bør inkluderes i dette evalueringsarbeidet.
	F1: DNF vil argumentere for at det bør åpnes for et bredere antall delingslisenser for å sikre en god overgang til open access.  Det er viktig at forfattere, forskersamfunn og tidsskrifteiere opplever at opphavspersonens rettigheter ivaretas på en god måte. Mange av de tidsskriftene som allerede har endret til en open access-modell har valgt en CC BY-NC-lisens for å sikre forfatternes kommersielle interesser. DNF ser dette som et tydelig signal om at forfattere og tidsskrifter ønsker muligheten til å velge andre lisenser enn CC BY. Kravet om en delingslisens bør opprettholdes, men det bør være opp til tidsskrifteiere, -utgivere og/eller opphavsperson å avgjøre hvilken lisens som skal benyttes. 
	F2: De store norske OA-forlagene tilfredsstiller hovedkravene til OA-tidsskrifter og plattformer, og norske forlag har vilje og evne til å være sentrale aktører også i den teknologiske utviklingen som kreves for vellykket gjennomføring av Plan S. Et av de tekniske kravene i Veilederen (§ 9.2) er åpne referanser gjennom publisering av rikt taggede referanser under en CC0-lisens. Åpne, rikt taggede referanser nevnes også som et anbefalt kriterium i § 9.3. Å tilgjengeliggjøre referanser i tråd med dette kravet er svært arbeidskrevende, blant annet på grunn av utfordringer knyttet til parsing av referanser på norsk. Kravet gir derfor en større teknisk utfordring for ikke-engelskspråklige utgivere som må håndtere xml-tagging av referanser manuelt. DNF ser en fare for at kravet om åpne referanser etter en slik standard vil favorisere større forlag. Det må tydeliggjøres hvorvidt disse tekniske spesifikasjonene skal ansees som mål eller som strenge krav. Det bør også opprettes en form for støtteordning for å bistå norske akademiske forlag i å oppnå internasjonal «best practice» på dette feltet. Jf. pkt. C3. Se for øvrig punkt B2 for kommentar til kulepunkt 1, § 9.2.
	F3: 
	F4: DNF vil bemerke at en kortest mulig overgangsperiode for dagens abonnementsbaserte tidsskrifter forutsetter gode og tilstrekkelige støtteordninger. Vi peker på at overgangsavtalene må ta høyde for helheten i tidsskiftslandskapet og ikke gi enkelte tidsskiftutgivere konkurransefordeler. 
	G: Tillegg til punkt C:DNF vil trekke fram fire prinsipper som må ligge til grunn for overgangen til open access-publisering av forskningsartikler:1. Å opprettholde tidsskriftenes kvalitet Å utgi et kvalitetssikret innhold på en profesjonell måte vil alltid medføre kostnader. Kostnadene er blant annet knyttet til utvikling og drift av digitale plattformer, forhandling av avtaler, konvertering, backup-systemer, språkvask, korrektur, rutineutvikling, metamerking, utvikling av universelt utformet design og brukergrensesnitt, rettighetshåndtering, publisering, opplæring av nye redaksjoner etc. 2. Å sikre akademisk frihet for forskerne«Nå er forskningen låst bak en betalingsmur», leser vi stadig. Plan S skal rive ned den muren. Men hva om det er forskere som havner bak denne muren? Da har vi et nytt problem: Hvem skal ha tilgang til å publisere? Vi står også overfor en potensiell begrensing av den akademiske friheten til å velge publiseringskanal. DNF kjenner til eksempler der forvaltere av OA-fond har  bedt forskerne om å velge «gratis» eller rimelige publiseringskanaler, på bekostning av de beste. Ved Universitetet i Oslo er fondet de siste årene blitt tømt i løpet av årets første uker, og fra 2019 er fondet nedlagt. Det vil være svært uheldig om nordiske tidsskrifter blir for dyre å publisere i på grunn av kostnadsnivået. Det er tilsvarende viktig å forhindre situasjoner der forskningsprosjekter for eksempel må velge mellom å publisere én dyr artikkel eller fire billige. 3. Å opprettholde norske og nordiske tidsskrifterDe norske og nordiske tidsskriftene er svært viktige, sett fra mange synsvinkler. Mange av dem er godt etablerte institusjoner som ivaretar og utvikler fag og fagmøljer, de bidrar til en videreutvikling av det norske fagspråket og de utgjør faglige del-offentligheter som styrker kunnskapssamfunnet og en opplyst faglig debatt som ofte når langt utover den akademiske kretsen.  4. Å opprettholde reell konkurranse mellom private og offentlige utgivereMed åpen tilgang endres hele det økonomiske økosystemet. Betalingen flyttes fra private og offentlige abonnementer til at forfatterne og deres institusjoner betaler for å publisere. DNF er bekymret for tendensen vi ser der institusjonene selv utvikler seg til en form for lokale, statlige forlag og utgir sine egne tidsskrifter. Offentlige institusjoner reklamerer med at hos dem er tidsskrift- eller OA-bokutgivelse «gratis», mens kostnadene som ligger i utgiverarbeidet blir usynlige. Solide studier viser at dette vil være lite lønnsomt fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, samtidig som det reduserer tidsskriftenes legitimitet og status. Det hindrer også en reell og kvalitetsskjerpende konkurranse blant utgiverne.


