Avtale om elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Innlandets
åpne institusjonelle arkiv (BRAGE INN)
Denne avtalen er inngått mellom: Høgskolen i Innlandet v/Høgskolebiblioteket
og ..............................................
Denne avtalen gjelder fra ………………… , og
gjelder til en av partene i avtalen ønsker å avslutte avtalen
gjelder til ………………………………

1. Tillatelse til å tilgjengeliggjøre elektronisk dokument i Brage
1.1. Forfatteren gir herved HINN vederlagsfri rett til å arkivere og gjøre tilgjengelig sine vitenskapelige
publikasjoner i Brage INN, noe som innebærer offentliggjøring på Internett. Forfatteren beholder opphavsretten til
dokumentet, ifølge lov om opphavsrett til åndsverk av 15. juni 2018 (åndsverkloven) med senere endringer.
Avtalen gjelder kun dokumenter som godkjennes ut fra gjeldende kvalitetskriterier for Brage INN.
1.2. Forfatteren forstår at tilgjengeliggjøring via Internett medfører at andre nettsteder kan lenke til dokumentet, og
at brukere av disse nettstedene kan laste ned dokumentet hvis de ønsker. Hvis forfatteren har planer om å
publisere dokumentet senere, via et forlag eller i et tidsskrift, må han/hun være klar over at ikke alle
tidsskrift/forlag er villige til å publisere et vitenskapelig arbeid dersom det først har vært gjort åpent tilgjengelig på
Internett.
1.3. Ved tilgjengeliggjøring i Brage INN kan dokumentet underlegges en Creative Commons-lisens, men kun hvis
forlag/tidsskrift tillater det. Biblioteket sjekker dette, se også punkt 2.5. Hvis dokumentet underlegges en Creative
Commons-lisens, innebærer det at andre kan bruke elementer fra ditt arbeid fritt i sin forskning, men de forplikter
seg til å kreditere deg i henhold til standard regelverk. Dersom ikke noe annet avtales gjør vi dokumenter
tilgjengelige under en såkalt CC-BY-NC-ND-lisens. Den tillater ingen kommersiell bruk eller endringer av ditt verk
uten innhenting av spesiell tillatelse.
Les mer om Creative Commons.
Ønsker du at dine publikasjoner skal legges ut med Creative Commons-lisens når forlag/tidsskrift tillater det?

Ja
Nei

2. HINN sine rettigheter og plikter/ansvar
2.1. HINN skal gjøre dokumentet tilgjengelig slik det ble levert til HINN, med tekst, tabeller, grafikk, bilder med
mer, men med de tekniske tilpasninger som anses nødvendig for tilgjengeliggjøring på Internett.

2.2. HINN skal søke å beskytte dokumentet mot å bli endret av uvedkommende/tredjepart så langt dette er mulig
med de tekniske løsninger vi benytter. HINN har rett til å gjøre dokumentet tilgjengelig på Internett på en slik måte
at det er mulig å ta utskrift av dokumentet.
2.3. HINN får ikke rådighet over dokumentet utover det som er fastsatt i denne avtalen.
2.4. HINN er ikke ansvarlig for innholdet i dokumenter tilgjengeliggjort via Brage, eller for forfatterens
opptreden/handlinger for øvrig. HINN har ikke noe ansvar for eventuelle skader oppstått i sammenheng med
denne avtalen, med mindre skaden(e) skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra HINN eller fra noen HINN svarer
for. Ansvaret omfatter ikke i noe tilfelle indirekte skader. Dersom HINN skulle bli gjort erstatningsansvarlig overfor
tredjepart på grunn av at forfatteren ikke oppfyller sine plikter etter denne avtalen, skal forfatteren holde HINN
skadesløs.
2.5. HINN skal på forhånd innhente tillatelse fra eventuelle forlag/tidsskrift som har rettigheter til dokumentet.
Dette gjøres av Høgskolebiblioteket.

3. Forfatterens plikter/ansvar
3.1. Forfattere oppfordres ved inngåelse av avtaler med tidsskrifter og forlag til i størst mulig grad å ivareta HINN
sine rettigheter til å få gjøre tilgjengelig hans/hennes publikasjoner i Brage INN, f.eks. ved å velge Open Accesstidsskrifter som publiseringskanal.
3.2. Forfatteren garanterer at hun/han er opphav til dokumentet, sammen med eventuelle medforfattere, og at
samtykke fra medforfatterne er innhentet. Om dokumentet eller deler av dokumentet inneholder fotografier,
tegninger eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale, skal forfatteren ha innhentet skriftlig tillatelse fra
tredjemann på forhånd.
3.3. Forfatteren garanterer at dokumentet ikke inneholder materiale som kan anses å stride mot gjeldende norsk
rett, eller lenker eller koblinger til slikt materiale.

4. Overføring og opphør av avtalen
4.1. HINN kan bare overføre sine rettigheter og/eller plikter i henhold til denne avtalen til tredjepart hvis
forfatterens interesser etter avtalen blir ivaretatt i overføringsavtalen. Overføring kan kun skje med forfatterens
skriftlige samtykke.
4.2. HINN har en ubegrenset rett til, på saklig grunnlag, å avbryte tilgjengeliggjøringen av et dokument.
4.3. Forfatteren står fritt til ikke å fornye avtalen ved avtaletidens utløp. Forfatteren har råderett over sitt eget
arbeid, og kan derfor når som helst kreve at et dokument ikke skal gjøres tilgjengelig i Brage INN, eller at det skal
fjernes fra Brage INN. Avtalen kan sies opp med tre måneders varsel.

For HINN:

Forfatteren:

Sted / dato:

Sted / dato:

Vennligst signer og returner avtalen.
Avtalen arkiveres i HINN sitt arkivsystem og er tilgjengelig for begge parter

