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Høring NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem 
  
HiT har behandlet Fagerbergutvalgets utredning om det norske forskningssystemet i sitt FoU-utvalg. I 

tillegg har melding vært sendt på en intern høringsrunde ved de 4 fakultetene ved høgskolen. Dette er 

bakgrunn for høringsuttalelsen under. 

 

Økonomisk vil de gamle universitetene, som har en helt annen basisbevilgning enn 

høgskolene og de nye universitetene, komme best ut av de foreslåtte tiltakene. Både 

forskningsbarometeret og ordningen med prestasjonsbasert tildeling gjør at disse 

institusjonene vil kunne få mer forskningsmidler til sine institusjoner. Barometeret vil slik sett 

bidra til å forsterke forskjellene i sektoren. 

 

UH-sektoren er i dag underlagt en omfattende kvalitetssikring bl.a. gjennom lover, forskrifter 

og rapporteringsordninger. HiT er redd for at forskningsbarometeret vil føre til en ytterligere 

byråkratisering av UH-sektoren, og at en eventuell rettferdighetsgevinst vil medføre en 

betydelig kostnad. Vi tror det går an å stimulere til samarbeid både med arbeidslivet, 

instituttsektoren og med internasjonale aktører uten at disse forskningspolitiske målsetningene 

bakes inn i et forskningsbarometer. 

 

HiT er positive til forslaget om en økt satsing på doktorgradstipendiater. Personer med 

doktorgrad vil i framtida i økende grad bli etterspurt av private og offentlige institusjoner, 

samtidig som akademia vil ha et stort behov for nye rekrutter i årene som kommer. En 

oppjustering av satsen per produsert doktorgrad vil bidra til at utdanningsinstitusjonene bruker 

mer ressurser på stipendiatene. 

 

* 

 

HiT ser fram til departementets arbeid med en ny forskningsmelding. Vi håper denne 

meldinga vil problematisere at lærestedene har ulike fagprofiler og varierende ressurser til å 

drive forskning. Incentiver for økt forskning bør ses i sammenheng med institusjonenes bruk 

av ressurser til undervisning og formidling. Målsetningen bør være å få til bedre et bedre 

samspill mellom institusjonenes utdanningstilbud og deres forkningsinnsats.  
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