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Høring - NOU 2011:6 - Et åpnere forskningssystem - Frist 20 oktober 

2011 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til høring av NOU 2011:6 Et åpnere 

forskningssystem – Fagerbergutvalget.. 

Departementet ønsker at høringsinstansene spesielt gir kommentarer til utvalgets forslag om etablering 

av et sett indikatorer som kan bli et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet for å vurdere 

sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning. Utvalget fremhever at 

indikatorene som er utviklet så langt må sees som et pilotprosjekt, og sier at det er nødvendig at den 

videre utviklingen blir gjenstand for en bred debatt. 

 

NVE har følgende kommentarer: 

Under utvalgets forslag til tiltak – kap. 2.3.1. foreslås det bl.a. at  ”departementers direkte støtte til 

institutter kanaliseres til åpne nasjonale konkurransearenaer, slik at en kan trekke veksler på et bredere 

kunnskapstilfang hvor alle norske  forskere får anledning til å foreslå forskningsaktiviteter  og at de 

beste forskningsprosjektene vinner.”  

Innenfor enkelte sektorer er fordelen med direktebevilgninger fra departementene til institutter (og 

statlige virksomheter som NVE) at det blir sterkere fokus på brobyggingen mellom forsknings-

resultatene og anvendelsen av disse i forvaltningen. Et eksempel på dette er sammenhengen mellom 

FoU innen fagfeltene hydrologi, samt energi- og vannressursforvaltning. Hypoteser og problem-

stillinger formulert av forskere som har nærkontakt med forvaltningsoppgaver gir forskningsresultater 

som kommer til rask anvendelse.  Dermed oppnår man en meget god sammenheng mellom de ressursene 

som settes inn i forskningen og de resultatene som oppnås - i form av stor samfunnsnytte. Disse 

aspektene er etter NVEs mening ikke tilstrekkelig belyst i NOU 2011:6. 

 

 

 

Fra NVEs side vil vi bemerke at vår virksomhet oftest har et løpende behov for å utvikle sin 

institusjonelle kompetanse gjennom FoU-relatert virksomhet, både i egen regi (hydrologisk forskning) 

og ved utlysning/kjøp av FoU-tjenester på våre andre ovennevnte fagfelt. Denne organisering av vår 



Side 2 

 

 

 

FoU-virksomhet er således behovs- og brukerrettet mot forvaltningen av de norske vann- og 

energiressursene, og således ikke forskning for forskningsmiljøenes skyld.  Nye forskningsresultater 

kommer således direkte til samfunnsmessig nytte og anvendelse.  Den samme policy ligger til grunn i 

vårt samarbeid med andre forskningsmiljø, eksempelvis SINTEF, NGU, NGI, DN, Enova SF, 

FME/CEDREN m.fl. Denne siden av forskningssystemet kunne vært noe bedre belyst i denne 

utredningen, ikke minst fordi statlige virksomheters budsjett ofte har en ”innebygd konflikt” i forholdet 

mellom bevilgninger til løpende driftsmidler og ressurser avsatt til forsknings- og utviklingstiltak – 

d.v.s. institusjonell kompetanseutvikling.  

 

 

Avslutningsvis skal det bemerkes at det i utredningen legges opp til økt internasjonalisering i bruk av 

indikatorer som grunnlag for vurdering av - og prioritering av - midler til forskningen. Enkelte steder 

legges det riktignok opp til at det skal legges vekt på ”andre deler av samfunnets bruk av det offentlige 

forskningssystemet” - men all erfaring hittil tilsier at det legges overveiende vekt på de tradisjonelle 

kriterier for forskningsevaluering, dvs. publisering i anerkjente tidsskrifter og siteringer etc. 
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