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NOU 2011: 6  -  Fagerbergutvalgets utredning  -  Et åpnere forskningssystem  -
høringssvar fira Samferdselsdepartementet

Vi har mottatt utredningen fra Fagerbergutvalget og er av KD blitt bedt spesielt om å
kommentere utvalgets forslag om å utvikle et forskningsbarometer.

Samferdselsdepartementet støtter forslaget om å utvikle et forskningsbarometer for
bedre å kunne måle sammenhenger mellom forskningsinnsats og resultater. Vi deler
utvalgets syn om at et slikt barometer, i samspill med mål- og resultatstyring og
finansieringssystemene, vil kunne gi en sterkere oppmerksomhet om
forskningsresultater og effektiv ressursutnyttelse enn hva virkemidlene hver for seg
kan gi.

Vi støtter også forslaget om opprettelsen av et forskningsprogram som ved hjelp av
ulike faglige perspektiver og metoder analyserer den offentlige finansierte forskningen
og dens anvendelse i ulike deler av samfunnet. Vi registrerer at utvalget foreslår at et
slikt program bør finansieres gjennom omprioriteringer på KDs budsjett.

Ved lesning av utredningen gis det inntrykk av at sektorprinsippet, gjennom å skape et
mindre åpent forskningssystem, hemmer effektiv utnyttelse av forskningsressursene.
Vi synes at utvalget med rette peker på en skjevhet i fordelingen av ressurser mellom
temafisk styrt og fri forskning, men at utvalget noe urettmessig gir inntrykk av at en
ved å kanalisere ressurser til tematisk styrt forskning ikke legger forholdene til rette for
å fremme forskning av høyeste kvalitet.
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Videre registrerer vi at utvalget mener at Forskningsrådet er utsatt for svært
omfattende detaljsstyring fra departementene og at denne detaljstyringen - som henger
sammen med sektorprinsippet - har vært medvirkende til at rådet ikke har maktet å
legge forholdene til rette for den frie forskningen på den måten det burde. Uten å ta
stilling til sistnevnte vurdering er det Samferdselsdepartementets synspunkt at vi
vanskelig kan styre våre forskningsmidler med en lavere detaljeringsgrad enn den vi
opererer med i dag.
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