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NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem - Høringsuttalelse fra Handelshøyskolen BI
Vi viser til departementets brev av 30. mai med invitasjon til å kommentere
Fagerbergutvalgets innstilling.

Handelshøyskolen BI velger å gi kommentarer til forslaget om å etablere et
forskningsbarometer. Barometeret skal gi bedre muligheter for å vurdere sammenhengen
mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning.

Handelshøyskolen BI støtter forslaget om å etablere et forskningsbarometer. Vi mener et slikt
barometer vil kunne gi nyttige innspill på alle nivåer i arbeidet med å styrke kvaliteten på
forskningen. For egen del forventer Handelshøyskolen BI at et forskningsbarometer vil gi
innsikter som vil være nyttige så vel for å utvikle strategi for forskningen som utøvelse av
forskningsledelse.
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Samtidig må det framholdes at et forskningsbarometer bare kan gi informasjon om noe av det
forskningen resulterer i. Forskning har virkninger som et forskningsbarometer aldri kan fange opp.

Utvalget redegjør selv for viktige dilemmaer knyttet til etablering av et forskningsbarometer. Det
viktigste dilemmaet er etter vår vurdering knyttet til at aktørene har en rekke andre
sarnfunnsoppgaver enn forskning. Undervisning fra doktorgradsnivå til bachelornivå skal være
forskningsbasert og er et meget viktig resultat av forskningen. Deltakelse i og innspill til en
opplyst samfunnsdebatt med utgangspunkt i forskningsresultater er en viktig oppgave; det samme
er forskningsmiljøenes samarbeid med næringslivet for å utnytte forskning i utvikling av nye
prosesser og produkter. Tradisjonell måling av forskningsproduktivitet i et forskningsbarometer
kan vanskelig fange opp betydningen av forskningen på andre områder, slik utvalget også selv
påpeker.

Handelshøyskolen BI ser nødvendigheten av å videreutvilde dimensjonene i et forsknings-
barometer. Det er enkelte av resultatene som utvalget presenterer som er så vidt overraskende at
det er grunnlag for å stille spørsmål ved validiteten.
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