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Sør-Trøndelag fylkeskommune oversendte sin foreløpige høringsuttalelse pr e-post 20.10 
2011. Fylkesutvalget behandlet saken i sitt møte 1.november og gjorde en endring i 
utkastet til uttalelse i avsnitt 6, setning 2 og 3.. Den endelige uttalelsen fra Sør-Trøndelag 
fylkeskommune er vedlagt.
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tlf +47 73866451 
mob.: +47 97740918
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Vedtak 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har følgende merknader til NOU 2011:6 – Et åpnere 
forskningssystem: 
 
De nasjonale/ internasjonale og regionale FoU-institusjonene er viktige for utviklingen av 
nærings- og samfunnslivet i Sør-Trøndelag. Institusjonene fyller ulike roller og oppgaver, og 
må ha muligheten til å styrke sin egenart ut fra disse forutsetningene. For å utvikle 
bærekraftige og gode løsninger på morgendagens utfordringer er det samtidig viktig å utvikle 
samhandlingen mellom de nasjonale/internasjonale og regionale FoU-miljøene, slik at f eks 
forskningsmiljøer og – resultater i internasjonal klasse gjøres tilgjengelig både for 
undervisning og for nærings- og samfunnsliv i norske regioner. Tilsvarende kan de regionale 
institusjonene være viktige døråpnere for å øke bruken av forskning i regionene, samtidig som 
de kan bidra til å sikre at problemstillinger av regional relevans settes på den 
forskningsmessige dagsorden. 
 
I et regionalt utviklingsperspektiv er det viktig at den offentlig finansierte forskningen har 
sterk relevans til de næringslivs- og samfunnsmessige utfordringene. En framtidsrettet 
forskningspolitikk med vekt på et åpnere forskningssystem må derfor ha en sterkere 
vektlegging av dette aspektet. Sett i lys av dette setter Sør-Trøndelag fylkeskommune 
spørsmålstegn ved utvalgets sammensetning. Det mangler, etter vår vurdering, viktige 
brukergrupper og representanter fra høgskolesektoren. Slik NOUen framstår har utvalget 
primært konsentrert seg om den akademiske delen av problematikken, med sterkt fokus på et 
system som belønner publisering og sitering. Utvalget har viet for liten oppmerksomhet mot 
den effekten forskningen har på nærings- og samfunnsutviklingen, men lagt stor vekt på 
forskningsverdenens egne mekanismer for å vurdere forskningskvalitet. 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune mener utvalgets definisjon av begrepet ”velfungerende 
forskningssystem” i for stor grad er vurdert ut fra om forskningen er ryddig organisert og om 
den resulterer i mange internasjonale publikasjoner. Utvalget har etter vår vurdering i for 
liten grad vurdert begrepet ut fra om forskningen er velfungerende i forhold til å løse 



problemer og bidra til utvikling av samfunnet. 
 
Dersom utvalgets forslag om å etablere et Forskningsbarometer følges opp videre, bør derfor 
indikatorer som relevans og formidling av forskningsresultater til praktisk nytte for 
næringsog 
samfunnsliv gis større tyngde, i tillegg til indikatorer som omhandler publisering og 
siteringer og avlagte doktorgrader. 
 
Norge er et lite land, og samarbeid er viktig for å sikre god kunnskapsproduksjon. Det er 
viktig å innføre insentiver som fremmer samarbeid mellom universiteter, høyskoler og 
forskningsinstitutter, og mellom forskning, næringsliv og offentlig virksomhet. 
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Utvalget foreslår at en større andel av de forskningsressurser som i dag fordeles gjennom de 
regionale helseforetakene, bør fordeles gjennom nasjonale, åpne konkurransearenaer – enten 
gjennom Forskningsrådet eller ved opprettelse av et eget nasjonalt helseforskningsråd. 
Fylkeskommunen støtter utvalgets forslag om at en større andel av de forskningsressursene 
som i dag fordeles gjennom de regionale helseforetakene, bør fordeles gjennom nasjonale, 
åpne konkurransearenaer. Fylkeskommunen vil understreke viktigheten av å se forskningen 
og forskningsmidlene gjennom helseforetakene mer i sammenheng med de samlede 
helseutfordringene i regionene. Samtidig vil fylkeskommunen understreke betydningen av 
styrke forskningen knyttet til de kommunale helsetjenestene. 
Samhandlingsreformens utfordringer og folkehelsearbeidet er eksempler på områder der slik 
samordning vil være nyttig og nødvendig. 
 
Det er positivt at utvalget tar til orde for økt produksjon av doktorgrader. Imidlertid må den 
økning som det her legges opp til baseres på samfunnets etterspørsel etter relevant kunnskap 
på områder der forskningen kan bidra til utvikling. Det må også legges opp en strategi for 
hvordan denne økningen kan fordeles, og dette krever tett dialog med offentlig sektor og 
næringsliv for å få frem de kompetansemessige behovene. Hvordan en gjennom dette kan 
bidra til økt tetthet av doktorgrader i næringslivet, ikke minst i SMB-segmentet, blir her en 
spesiell utfordring det må legges vekt på i det videre arbeidet. 
 
Et av forslagene som utvalget har kommet med er at en større andel av departementenes 
bevilgninger til forskningsinstitutter bør fordeles etter åpen konkurranse. Vi er ikke uenig i en 
slik vridning, men vil igjen understreke viktigheten av at forskningens relevans og kopling 
både til behov i nærings- og samfunnsliv/forvaltning blir et viktig vurderingskriterium når 
disse midlene fordeles. 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune er enig i at basisbevilgningen til forskningsinstituttene bør 
økes. Instituttsektoren er sentral for den norske forskningen, og det er viktig med rammer som 
legger til rette for en velfungerende instituttsektor. Spesielt vil vi peke på behovene innenfor 
de teknisk-naturvitenskapelige instituttene som er spesielt viktig for utviklingen av et 
konkurransedyktig næringsliv. 
 
De siste årene er det gjennom Forskningsrådet etablert ordninger som har som formål å 
styrke regionenes innflytelse på forskningen. Gjennom VRI-programmet (Virkemidler for 
regional FoU og Innovasjon) og etableringen av de regionale forskningsfondene har 
regionene mulighet til å forme satsinger som er tilpasset egne utfordringer og muligheter. Det 
et viktig at et framtidig system for finansiering av forskning i Norge fortsatt ivaretar dette. 
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