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Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem -
høring

Fagerbergutvalgets mandat var bl.a. å foreslå endringer som fører til høyest mulig
samfunnsøkonomisk nytte i bred forstand av den offentlig finansierte forskningen.

Vi konstaterer at utvalget har valgt å avgrense sitt arbeid til særlig å gjelde universitets-
og høyskolesektoren, og ikke har foretatt en helhetlig analyse slik en kunne forventet
ut fra mandatet. Utvalget fremmer likevel synspunkter av relevans for Fiskeri- og
kystdepartementets sektoransvar, som vi ønsker å kommentere.

Utvalget foreslår at en større del av bl.a. utvalgte departementers direkte støtte til
institutter åpnes for bidrag fra flere forskere ved at en del av midlene kanaliseres til
åpne nasjonale konkurransearenaer. Fiskeri- og kystdepartementets direkte
bevilgninger til Havforskningsinstituttet nevnes spesielt i den forbindelse.

Vi mener synspunktet slik det framlegges i utredningen i liten grad tar hensyn til
instituttenes ulike samfunnsoppdrag og bør nyanseres.

Fiskeri- og kystdepartementet kanaliserer en vesentlig del av sin FoU-bevilgning
gjennom konkurransearenaene i Forskningsrådet. Vi er enig i at det er behov for et
bredt kunnskapstilfang, også innen marin forskning, blant annet fra universitets- og
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høyskolemiljøene. Det er imidlertid særtrekk ved departementets forvaltningsområde
som begrunner en direkte tildeling til våre forvaltningsforskningsinkitutter.

I forhold til utfordringene Norge som en marin stormakt har i havforvaltning, er det
nødvendig med et omfattende forsknings- og overvåkingsapparat. Fiskeri- og
havbruksforvaltningen er i stor grad basert på- og avhengig av årlige kunnskapsbaserte
råd og faste leveranser fra forvaltningsforskningsinstituttene. Denne forskningen
fordrer en innsats og en langsiktighet som ikke er forenlig med at midlene spres på
mange institusjoner. Vesentlige deler av Havforskningsinstituttets aktivitet er også
kostbar og infrastrukturkrevende aktivitet som ikke egner seg for
konkurranseutsetting.

Vi bidrar gjerne med utdyping av disse synspunktene i videre analyser.

I forbindelse med omtalen av direkte bevilgninger til institutter på s. 86 i utredningen,
gis det for øvrig en omtale av overvåkning av lus på vill laksefisk (boks 3.4). Som
tidligere påpekt i e-post av 09.05.11 til sekretariatet for utvalget, mener vi omtalen her
kan gi et uriktig inntrykk. Vi ba i nevnte e-post om at teksten i boksen ble oppdatert, og
viser for øvrig til e-posten og vedlegg til denne.

Utvalget mener sektorprinsippet i norsk forskning har bidratt til en ubalanse mellom
den ikke temastyrte og den temastyrte forskningen, og foreslår en stor, åpen
konkurransearena i Forskningsrådet. Balansen mellom åpne konkurransearenaer og
programforskning er en viktig diskusjon, men det bør ikke legges til grunn et snevert
perspektiv som utelukker at faglig utvikling og fornyelse også kan finne sted innenfor
rammen av de tematiske satsingene i Forskningsrådet.

Høringsinstansene bes spesielt om å kommentere utvalgets forslag om etablering av et
sett med indikatorer — et forskningsbarometer - som kan bli et verktøy for aktører på
ulike nivåer i systemet for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og
resultater i norsk forskning

Vi støtter at det arbeides videre med å forbedre datagrunnlag og indikatorer for å
vurdere forskningsinnsatsen. Vi viser til at utvalget selv påpeker at det særlig er behov
for å utvikle datagrunnlag og indikatorer for forskningens samfunnseffekter. I den
forbindelse vil det også være viktig å utvikle en bedre forståelse av
forvaltningsforskningsinstituttenes samfunnsoppdrag og inkludere produktene fra
denne forskningssektoren, vitenskapelig rådgivning, og samfunnseffektene av denne
aktiviteten.
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