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Fagerbergutvalget inviterer alle interesserte til dialogmøte: 

Et velfungerende forskningssystem – 

hva er de største utfordringene i dag? 
 

 

Tid: 31.mai 2010 kl.1130-1700 
Sted:  Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Rosenkrantz’ gt.7 
 
Foreløpig program: 
11.30 Enkel matservering 

  

12.00 Velkommen til dialog 

 Møteleder: Marianne Andreassen, direktør, Statens senter for økonomistyring 

  

12.05 Et velfungerende forskningssystem 

 Jan Fagerberg, prof., TIK-senteret, Universitetet i Oslo 

  

12.35 Forberedte kommentarer: 

 Nils Christian Stenseth, prof., preses, Det Norske Videnskaps-Akademi 

 Tone Bleie, prof., instituttleder, Senter for fredsstudier, Universitetet i Tromsø 

 John-Arne Røttingen, direktør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

 Norunn Myklebust, adm.direktør, NINA 

 Paul Chaffey, adm.direktør, Abelia 

  

13.45 Åpen diskusjon 

  

14.45 PAUSE 

  

15.15 Panel: Dialog om et velfungerende forskningssystem 

 Kristin Clemet, daglig leder, Civita, tidl. forskningsminister 

 Christian Hambro, advokat, tidl. adm.direktør, Norges forskningsråd 

 Ole Didrik Lærum, prof., tidl. rektor, Universitetet i Bergen 

 Ordstyrer: Randi Søgnen, direktør, Norges forskningsråd 

  

15.45 Åpen diskusjon 

  

16.50 Oppsummering ved Jan Fagerberg 

  

17.00 SLUTT 
 

Påmeldingsfrist: 25. mai 2010 til fagerbergutvalget@kd.dep.no.  
Dialogmøtet er gratis og åpent for alle så langt det er plass. 

  

mailto:fagerbergutvalget@kd.dep.no


Pressemelding: 
 
Forskningsminister Tora Aasland har nedsatt Fagerbergutvalget fordi hun ønsker et 
kritisk blikk på hva vi får ut av ressursene samfunnet investerer i forskning. 
Fagerbergutvalget skal vurdere om det er sammenheng mellom ressursene som 
settes inn og resultatene som oppnås, om kvaliteten er høy nok og om 
forskningsresultatene gir svar på de store samfunnsutfordringene. Statsråden er 
opptatt av grunnforskningens betydning for å nå målene. 
 
Innenfor rammen av de 9 målene for norsk forskning som regjeringen og Stortinget 
har satt, skal utvalget drøfte sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater for 
offentlig finansiert forskning og gi råd om: 

 det er behov for endringer i den offentlige finansieringen som kan gi høyere 
kvalitet i forskningen og bedre utnyttelse av ressursene. 

 hvordan myndighetene, i lys av samfunnets behov, kan utvikle et bedre 
grunnlag for kritisk å vurdere ressurstilgang og rekruttering i forskningen. 

 gode overordnede resultatmål og indikatorer for offentlig finansiering av 
forskning. 

 hvilke prinsipper som bør ligge til grunn og hvilke endringer som eventuelt bør 
gjennomføres for at mål og resultatstyring bedre kan anvendes som 
styringsverktøy i forskningspolitikken. 

Utvalget skal også vurdere de administrative og økonomiske konsekvensene av sine 
forslag. 
  
Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mai 2011.  
 
Utvalgets sammensetning: 
Professor Jan Fagerberg ved TIK-senteret, Universitetet i Oslo (leder)  
Adm. direktør Gry Agnete Alsos, Bodø 
Direktør Marianne Andreassen, Oslo 
Forsker Ådne Cappelen, Oslo 
Leder kunnskapspolitikk Inge Jan Henjesand, Oslo 
Professor Astrid Lægreid, Trondheim 
Prorektor Curt Rice, Tromsø 
Professor Agnar Sandmo, Bergen 
Direktør Randi Søgnen, Oslo  
 

Fagerbergutvalgets hjemmeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dep/Styrer-

rad-og-utvalg/Fagerbergutvalget.html?id=595261  
 

Som del av en åpen arbeidsform inviterer utvalget til åpent dialogmøte.  
Fagerbergutvalget ønsker velkommen deltakere fra alle forskningssektorer, 
profesjonsgrupper, fagområder og fra strategiske/ finansierende organer, både 
ledere, forskere, teknisk og administrativt personell. Utvalget er også interessert i 
innspill fra brukere av forskning i offentlig forvaltning, næringsliv, ulike 
organisasjoner, frivillig sektor. 
 
Fagerbergutvalget tar imot innspill til dokumenter og annet på mail: 
fagerbergutvalget@kd.dep.no. Sekretariatsleder Geir Arnulf, tel: 22 24 79 26. 
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