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Miljøforvaltningens	behov	for	kunnskap
Miljøforvaltningen skal være kunnskapsbasert, og det er derfor viktig at 
forskningsresultatene tas i bruk. Som et direktorat trenger vi målrettet/brukerrettet 
kunnskap for å løse nasjonale og globale samfunnsutfordringer, og vi er tilfreds med at 
utvalget også ser behovet for dette.  Vi trenger mer kunnskap både på det 
naturvitenskapelige og samfunnsfaglige området, for å kunne foreslå gode tiltak som vil 
ivareta dagens og fremtidens utfordringer på våre områder. Solid 
kunnskap/dokumentasjon er nødvendig for å få gjennomslag for viktige samfunnsnyttige 
tiltak både nasjonalt og internasjonalt. 

Relevans	må	vektlegges		i	Forskningsrådets	brukerstyrte	programmer
Vi har god nytte av de brukerstyrte forskningsprogrammene i Forskningsrådet. Nytten 
kunne ha vært enda bedre om relevansen av prosjektene i disse programmene hadde vært 
tillagt en tydeligere vekt i vurderingen av h.  Selvfølgelig må  forskningen alltid være av 
god kvalitet, men vi mener dette kan kombineres med  en ytterligere fokus på relevansen i 
de brukerstyrte programmene. 

Etablering	av stor	fri	arena	i	Forskningsrådet
Utvalget foreslår å etablere en stor, åpen arena for fri forskning i Forskningsrådet, og 
understreker at tiltaket skal komplettere den tematiske satsningen. Likevel foreslår 
utvalget at en riktignok mindre del av denne etableringen skal finansieres gjennom 
omprioritering fra programforskning. Vi mener en slik etablering ikke må føre til at 
programforskningen svekkes.

Grunnforskning er også nyttig for forvaltningen på lengre sikt. Selv om forskningen ikke 
har en direkte brukernytte i dag, kan resultatene ofte  varsle om eller svar på 
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morgendagens muligheter og utfordringer. Men styrking av fri forskning må ikke skje på 
bekostning av programforskningen.

Koblingen	av	forskning	mot	forvaltning
Offentlig finansiert forskning er mer enn fri forskning i UoH-sektoren. Selv om utvalget 
fokuserer på den frie forskningen er nok forholdet mellom samfunnsnytte og innsats ofte 
tettere i den tematiske forskningen. Forskning er uten tvil et  nødvendig og viktig bidrag 
til den kunnskapsbasert forvaltningen, og det er også overvåking. I en del sammenhenger 
er det viktig å se forskning og overvåking i sammenheng.

Kommentarer	til	indikatorsystemet
Vi er særlig bedt om å kommentere utvalgets forslag til  indikatorsystem for oppfølging 
av resultatene fra forskningen. Vi er imidlertid usikre på om det foreslåtte systemet kan si 
noe om hvordan forskningsresultater brukes i miljøforvaltningen og i utformingen av 
miljøpolitikk. Forskningsmiljøene tilfører forvaltningen kunnskap gjennom langt flere 
kanaler enn publiserte artikler. De  bibliometriske parameterne vil derfor si lite om 
hvordan resultatene brukes i forvaltningen. 

Forskningsmiljøene er sentrale for forvaltningens kunnskapsinnhenting gjennom 
overvåking og forskning på overvåkingsresultatene, gjennom rådgiving med bakgrunn i 
forskning gjennom egen og forvaltningens kompetanseoppbygging på relevante 
problemstillinger og ved at de bidra aktivt inn i vårt internasjonale samarbeid . Disse 
elementene vil ikke fanges opp av et bibliometrisk basert indikatorsystem.

Forskningsprogram	om	samfunnsnytte	av	forskning
Vi er enig med utvalget at det er viktig å få en god oversikt over samfunnsnytten av 
forskningen, og at denne bør bedres. Om det gjøres best gjennom et forskningsprogram er 
vi imidlertid mer usikre på. Et alternativ kunne være at noen, gjerne flere, fikk en konkret 
oppgave  å gjøre en vurdering av dette.

Med hilsen
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