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Svar på høring om Fagerbergutvalget utredning NOU 2011:6 Et åpnere
forskningssystem

Arbeidsdepartementet er videre opptatt av handlingsrettet, tematisk og anvendt
forskning, og at relevans og samfunnsnytte inngår en viktig del av forskningens
kvalitet. Utredningen tar i liten grad opp dette med tematisk og anvendt forskning.
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Vi viser til brev av 30. mai 2011 fra Kunnskapsdepartementet, der det inviteres til høring
av Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem.

Til utredningen fra Fagerbergutvalget ønsker Arbeidsdepartementet å kommentere at
mandatet til utvalget blant annet var å "foreslå endringer som fører til høyest mulig
samfunnsøkonomisk nytte i bred forstand av den offentlig finansierte forskningen."
Utredningen har gjennomført omfattende analyser av UH-sektoren. Dessverre blir dette
fokuset noe ensidig. Konsevensen er at instituttsektoren i liten grad drøftes
utredningen. Utvalget bemerker innledningsvis at dette er et bevisst valg og at det er en
avgrensning man selv har valgt å legge på arbeidet. Instituttsektoren står imidlertid for
en betydelig andel av den offentlig finansierte forskningen. Dette gjør seg i stor grad
gjeldende på Arbeidsdepartementets sektor, noe som påvirker utredningens relevans
for denne aktuelle sektoren.

Hva gjelder Kunnskapsdepartementets ønske om kommentarer til utvalgets forslag om
å etablere et sett med indikatorer, er Arbeidsdepartementet enig med utvalget om
viktigheten av å utvikle kunnskapsgrunnlaget for å etablere bedre forståelse for
sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater.



Vi merker oss at utvalget er mest komfortable med at indikatorene som så langt er
utviklet sees som et pilotprosjekt. Vi tolker dette dithen at man ser behov for å måle
resultater på flere målepunkter og langs flere dimensjoner enn de hittil foreslåtte
indikatorene. De foreliggende forslag er i stor grad begrenset til å gjelde forskningens
egne produksjonsresultater og kvalitetsmål for arbeidets ut-førelse. Det blir i
videreutviklinen viktig å søke og utvikle indikatorer som også fanger opp hvordan
forskningen svarer på samfunnets behov for kunnskap, og som derfor innlemmer
etterspørselssiden, nytten for samfunnet og samfunnseffekter blant resultatindikatorene
selv om dette er særdeles krevende.
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