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Møte 3- 2010 Innkalling 
 

Tid:  Tirsdag 1.juni 2010 kl.0900-1700 
Sted:  Regjeringskvartalet, Y-blokka, møterom Y 1000 
 
Innkalt: Jan Fagerberg (utvalgsleder), Gry Alsos, Marianne Andreassen, Ådne 

Cappelen, Inge Jan Henjesand, Astrid Lægreid, Curt Rice, Agnar 
Sandmo, Randi Søgnen. 

 
Sekretariat: Geir Arnulf (sekretariatsleder), Elin Stokkan, Øystein Jørgensen, Marko 

Soldic, Barbra Noodt. 

Dagsorden:  

 

Sak 13-10 Godkjenning av innkalling og referat møte 2-2010, 7.4.10 
Vedlegg: 

1. Referat fra utvalgsmøte 2-2010 
  
Sak 14-10 Oppsummering av dialogmøtet 
 Diskusjonene og sentrale innspill oppsummeres av Jan Fagerberg på 

slutten av dialogmøtet og gjennomgås av utvalget i etterkant av 
dialogmøtet under middagen den 31.mai. Utvalget bes om å utpeke 
sentrale problemstillinger for videre oppfølging. 

  
Sak 15-10 Presentasjon: Forskning i UH-sektoren 
 Curt Rice presenterer et problemnotat om UH-sektoren som er 

utarbeidet i samarbeid med Elin Stokkan for diskusjon i utvalget. 
 Vedlegg: 
 1. Problemnotat om UH-sektoren 
  
Sak 16-10 Presentasjon: Forskning i helseforetakene 
 Barbra Noodt presenterer et problemnotat om forskning i 

helseforetakene som er utarbeidet i samarbeid med Astrid Lægreid for 
diskusjon i utvalget. 

 Vedlegg: 
 1. Problemnotat om forskning i helseforetakene 
  
Sak 17-10 Presentasjon: Forskning i instituttsektoren 
 Gry Alsos presenterer et problemnotat om instituttsektoren som er 

utarbeidet i samarbeid med Inge Jan Henjesand og Geir Arnulf for 
diskusjon i utvalget. 

 Vedlegg: 
 1. Problemnotat om instituttsektoren 
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Sak 18-10 Presentasjon: Offentlig finansiert forskning i næringslivet 
 Ådne Cappelen presenterer et problemnotat om offentlig finansiert 

forskning i næringslivet som er utarbeidet i samarbeid med Agnar 
Sandmo og Øystein Jørgensen for diskusjon i utvalget. 
Vedlegg: 

 1. Problemnotat om offentlig finansiert forskning i næringslivet 
  
Sak 19-10 Disposisjon for utredningen 
 Sekretariatet presenterer et første utkast til disposisjon for utredningen. 

Utvalget bes om å ta stilling til innhold og arbeidsfordeling. 
  
 Vedlegg: 
 1. Utkast til disposisjon 
  
Sak 20-10 Dagsorden for de kommende utvalgsmøtene 
 Sekretariatet presenterer forslag til tidsrammer og innhold for de tre 

kommende utvalgsmøtene og for studieturen. Utvalget bes om å ta 
stilling til hvem som skal ha ansvar for hvilke oppgaver.  

  
 Vedlegg: 
 1. Plan for utvalgsmøter 4-6 og studieturen 
  
Sak 21-10 Orientering: Bestilling av utredning 
 Sekretariatet i samarbeid med utvalgsleder har utarbeidet en bestilling 

av en internasjonal sammenligning av forskningssystemet i 
sammenlignbare land på engelsk. Utkastet ble sendt til utvalget 
mandag 26.4.10 med frist for innspill 3.mai. Deretter ble bestillingen 
sendt til en rekke utvalgte oppdragstakere i Norge og internasjonalt. 
Frist for anbud er satt til 3.juni. 

  
 Vedlegg: 
 1. Bestilling av utredning 
  
Sak 22-10 Orientering: Litteraturliste 
 Relevante bakgrunnsdokumenter er samlet og sortert i vedlagte 

oversikt. Sekretariatet jobber med å skrive korte ingresser og legge 
dokumentene ut på nettsiden der det er mulig. Utvalgsmedlemmene 
bes krysse av for rapporter som de ønsker tilsendt lenken av. 

  
 Vedlegg: 
 1. Litteraturliste pr 3.mai 2010 
  
Sak 23-10 Evt. 
 


