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Høringsuttalelse – Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 ”Et 

åpnere forskningssystem”. 

 

Innledning.  

Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet med høring på Fagerbergsutvalgets utredning 

NOU 2011:6 ”Et åpnere forskningssystem”.  Høyskolen i Buskerud støtter i hovedsak 

utvalgets utredning, men ønsker å frembringe følgende kommentarer: 

 

Kapitel 2: Et velfungerende forskningssystem: Utvalgets analyse, konklusjoner og 

forslag til tiltak. 

2.2.4: Forskningsvilkår ved norske universiteter og høyskoler 
I dette kapittelet behandler utvalget vilkårene for norske universiteter og høgskoler uten at 

man går spesielt inn på det faktum at de statlige høgskoler lider under en vesentlig lavere 

basisbevilgning til FoU sammenliknet med universitetene. Høyskolen i Buskerud (HiBu) 

mener derfor at høgskolene i større grad må likestilles med universitetene mht bevilgning til 

FoU. På kort sikt vil dette sannsynligvis være vanskelig, men ordninger tilsvarende 

strategiske høgskoleprosjekt vil være egnede virkemiddel og bør derfor videreføres. 

 

En fast basisbevilgning til FoU er en god idè, men igjen må det være en noe forskjellig praksis 

mellom universiteter og statlige høgskoler.  Et alternativ er at basisbevilgningene til 

høgskolesektoren økes sterkt, slik at de blir sammenliknbare med universitetene. 

 

Tildeling av forskningstid vil være en faglig og strategisk beslutning, som også i fremtiden må 

tilligges institusjonene. HiBu mener derfor at tildeling av forskningstid ikke må bindes fast til 

de indikatorene som antydes i rapporten, da dette fratar institusjonene å ta egne strategiske 

valg. Indirekte vil slike indikatorer likevel få betydning gjennom den behandling som vil 

foregå på institusjonene. En slik fast binding vil også kunne føre til at små miljøer rammes 

hardt. For eksempel vil lærerutdanninger og lignende lett komme i en situasjon hvor det er 

lite midler i utgangspunktet, noe som igjen fører til lite publisering og som i neste runde vil 

medføre enda færre midler til FoU. 
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2.3.2 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget om en økning i rammer til universiteter og høgskoler støttes klart (jfr. punktene 

ovenfor.)  

 

2.2.5: Forskerutdanning og mobilitet 

HiBu mener at en sterk økning av kandidater til doktorgradsutdanningen må følges av en 

tilsvarende økning i tildelinger av midler til både drift og investeringer. 

 

Kapitel 3: Hvordan kan vi utnytte ressursene bedre? 

 5.3.1 Tiltak  

HiBu vil støtte særmerknaden til forslaget om forskerfunn fra Alsos, Lægreid og Søgnen (side 

112).  En slik ordning vil direkte gripe inn i den enkeltes institusjons strategiske vurderinger. 

 

 

Høgskolen i Buskerud vil avslutningsvis bemerke at det er viktig at man ikke i for stor grad 

knytter det alt vesentlige av forskningsbevilgninger opp til faste programmer, men at 

forskerinitierte prosjekter også fremover blir støttet og at det slik bibeholdes en stor grad av 

fri forskning. Dette er en viktig del av UH-sektorens oppgaver, og bør derfor ikke reduseres 

på bekostning av den mer styrte forskningen. 
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