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Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler 
 
Forsvarsdepartementet (FD) viser til høring av NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og 
høyskoler med høringsfrist 5. juni 2020. FD innga på fristdatoen et høringsinnspill. Det ble 
her varslet at vi ville ettersende høringsinnspill fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).  
Innspillet gjengis under. Vi ber om at det tas i betraktning selv om det er innkommet etter 
fristen.  
 
FFI har ingen innspill til den foreslåtte lovteksten, men uttaler følgende om utredningen: 

 
«Når det kommer til NOU-en registrerer vi at den belyser spørsmål om 
internasjonalisering og åpenhet i forskningen. FFI ser i utgangspunktet positivt på 
begge deler, men savner en drøfting av hvilke implikasjoner dette kan ha for forskning 
på områder knyttet til nasjonalt forsvar, beredskap og sikkerhet. 
 
Det har de senere tiår vært en klar trend i Norge at forsvarsforskningens andel av den 
statsfinansierte forskningen minsker, samtidig som sivil industri innenfor enkelte 
teknologiområder i økende grad driver teknologifronten. Skillet mellom militær og sivil 
teknologi blir stadig mindre, og er i mange tilfeller ikke lenger tilstede. Dette øker 
forsvarssektorens behov for samarbeid med sivile aktører, inkludert universitets- og 
høyskolesektoren. FFI er forsvarssektorens forskningsinstitutt og arbeider 
hovedsakelig med sikkerhetsgradert, eller på annen måte sensitiv, informasjon. Økte 
krav til åpenhet og publisering kan virke begrensende på mulighetene for samarbeid 
mellom FFI og sivile universiteter og høyskoler. En annen potensielt begrensende 
faktor er at andelen studenter som kan sikkerhetsklareres er fallende, blant annet som 
følge av økt andel av utenlandske studenter innenfor relevante fagområder. Som 
hovedregel er FFI er avhengig av at personell som jobber ved instituttet og hos 
samarbeidende institusjoner (som universiteter og høyskoler) er sikkerhetsklarert. For 
FFIs del er det allerede på enkelte områder krevende å få tak i personell med riktig 
kompetanse, og som også kan sikkerhetsklareres. Dersom andelen internasjonale 
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studenter som ikke kan sikkerhetsklareres øker innenfor disse fagene, på bekostning 
av de som kan sikkerhetsklares, vil dette på sikt kunne få konsekvenser for nasjonal 
sikkerhet og beredskap. FFI etterlyser en diskusjon der disse momentene belyses.» 

 
Forsvarsdepartementet støtter innspillet fra FFI. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Severin Vikanes (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 

Astrid Karstensen 
rådgiver 
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