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Høring:  Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:  6 Et åpnere forskningssystem 
 
NIFES takker for mulighet til å gi tilbakemelding på NOU2011:6.  NIFES tilhører 
instituttsektoren, og er et forskningsinstitutt direkte under Fiskeri- og Kystdepartementet, dvs. 
vi får en stor andel av vår bevilgning via vårt departement.  Nå sies det klart i NOU2011:6 at 
hovedfokus i utredningen har vært Universitets- og Høyskolesektoren.  Likevel er det stilt en 
del spørsmål rundt sektortildeling direkte til institutter, og om dette kan føre til redusert 
kvalitet og fokus i forskningen, og om det kan påvirke instituttenes evne til langsiktig 
kunnskapsberedskap og fornyelse.  Vi er uenig i denne påstanden, fordi dialog med vårt 
sektordepartement er åpen og viser et ”kunnskapssug” innen sektoren som vil være vanskelig 
å få til dersom denne dialogen skulle for eksempel foregå via Forskningsrådet. Fremdeles har 
vi et krav til inntjening som overstiger beløpet direkte fra FKD, dvs denne aktiviteten vil være 
i konkurranse og vil måtte baseres på at instituttet har en attraktiv og god kompetanse som 
andre finner interessant å samarbeide med.  Det samme kan bekreftes for flere sektor- 
institutter ved tilslag på både nasjonale og internasjonale forskningsarenaer, og at 
instituttsektoren på lik linje med UoH sektoren er med både på sentre for fremragende 
forskning, og sentre for forskningsdrevet innovasjon. 
 
Utenom ovennevnte er dokumentet vel gjennomarbeidet, har gode forslag og argumenter, og 
vil være en nyttig redskap fremover for UoH sektoren spesielt.  Dvs vi er enige i de kriterier 
som settes opp som målekriterier for kvalitet (s 29),  forslaget om et forskningsbarometer 
støttes (s 41), og det skal bli spennende å følge med på hvordan man vil bruke fondet 
fremover.  At det blir et viktig redskap for Norge mot EU er flott. 
 
Vennlig hilsen 
Gro-Ingunn Hemre 
Forskningsdirektør 
 
 
 


