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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 

  

  

 

 

Høringsuttalelse til rapporten «En kunnskapsbasert kulturpolitikk» 

 

Under følger innspill til høring av «En kunnskapsbasert kulturpolitikk» institutt for 
sammenliknende politikk:  

 

 Forslaget om opptrapping og videreføring av Senter for forskning på 

sivilsamfunn og frivillig sektor støttes. Forskningssatsningen bør imidlertid ha 

en langt større langsiktighet og forutsigbarhet enn det som så langt har vært 

tilfelle, og som legger til rette for at det kan bygges opp forskningsmiljøer hvor 

det er kontinuitet i forskningsinnsatsen. For å få til det må det legges til rette 

også for rekrutteringsstillinger, samt å kunne knytte til seg masterstudenter 

med interesse innenfor forskningsfeltet. 

 For å kunne tilby solid, anvendbar forskning, kreves det vektlegging også på 

grunnforskning og på kunnskapsutvikling som ser lengre enn forvaltningens 

umiddelbare kunnskapsbehov, slik det også fremheves i utvalgets rapport. Det 

bør legges vekt på å bygge forskningsmiljøer av høy kvalitet, og å produsere 

forskning av en slik kvalitet at den kan publiseres internasjonalt i 

fagfellevurderte tidsskrifter og på anerkjente forlag. Det bør satses på 

uavhengig, akademisk forskning, og denne må være tydelig adskilt fra det som 

er reine oppdragsforskningsoppgaver, og hvor man i stedet kan benytte 

eksterne konsulentbyråer. 

 Det kreves også langsiktighet og kontinuitet i tenkningen rundt 

statistikkproduksjon å kunne si noe om hvordan feltet utvikler seg.  Det bør gis 

rom i forskningen til større og mer langsiktige prosjektet, som er komparative, 

og gjerne også historisk orienterte, i sin karakter, og som også i større grad 

åpner opp for internasjonalt forskningssamarbeid.   

Referanse Dato 

2012/8999-SIMI 02.11.2012 
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Vennlig hilsen 

 

                Lise Rakner 

                instituttstyrer Maria Lundhaug 
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