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Innspill til neste langtidsplan for forskning og 

høyere utdanning 2023-2032 

UDI takker for muligheten til å gi innspill til den neste langtidsplanen for forskning 
og høyere utdanning.  

Både nasjonalt og internasjonalt står migrasjon høyt på den politiske agendaen. 
Det er et polariserende tema som engasjerer bredt. UDI mener det er viktig å sikre 
at politiske beslutninger har et solid kunnskapsgrunnlag.  

I den eksisterende langtidsplanen utpekes migrasjonsfeltet som et 
«forskningssvakt felt» og et område det er behov for å prioritere fremover. Vi 
mener dette bør reflekteres enda tydeligere i den reviderte langtidsplanen. 
Samtidig er vi opptatt av at langtidsplanen stimulerer til helhetstenkning og 
sektorovergripende forskning og mener det er relevant å se på migrasjon i 
forbindelse med både arbeidslivs- og klimaforskning. 

Vi mener de eksisterende mål og prioriteringer i planen er gode, men mener det 
behov for å gi migrasjonsforskning større plass. I brevet av 21. mai skriver dere at 
neste langtidsplan både bør ta inn over seg utfordringer og bidra til løsninger. I lys 
av dette ønsker vi med vårt innspill å legge til rette for at det både fremskaffes 
bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan migrasjon i økende grad kan bli en 
konsekvens av, og en del av løsningen på, andre grunnleggende 
samfunnsutfordringer.  

Våre svar gjelder spørsmål 1, 3, og 4 i høringsbrevet. 

 

1. Hvilke endringer i samfunnet (eller i bestemte sektorer) gir behov for 
endringer eller forsterket innsats innenfor forskning og høyere utdanning 
i årene som kommer? 

 
a. For UDI, som for mange andre samfunnsaktører, er det svært viktig at det 

opprettholdes et høyt forskningstrykk på feltene samfunnssikkerhet, 
ekstremisme og radikalisering. UDI har ansvaret for å iverksette 
reguleringen og kontrollen av innvandringen til Norge. I det ligger også et 
ansvar for å forhindre at personer som utgjør en trussel mot landet, får en 
oppholdstillatelse her. For å ivareta dette ansvaret på best mulig måte, 
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trenger vi et enda mer solid kunnskapsgrunnlag, som også tar hensyn til 
utlendingsforvaltningens ansvar på feltet. 
 

b. Den demografiske endringen vi står foran, vil gjøre at vi får et stort behov 
for arbeidskraft, blant annet i helsesektoren. Gjennom pandemien har det 
videre blitt tydelig hvor avhengig vi er av utenlandsk arbeidskraft i flere 
andre sektorer. Både dagens og fremtidens arbeidsmarkedsutfordringer og 
omfanget av irregulær migrasjon til Europa gjør at det er viktig å prioritere 
forskning på muligheter og alternativer til dagens løsninger. Er det mulig å 
regulere og kontrollere migrasjonen til Norge/Europa på en måte som i 
større grader tjener både migranter og stater? 

 
c. Få betviler at klimaendringene vil få konsekvenser for migrasjonsbildet i 

verden. Mer kunnskapsbasert informasjon om faktiske og juridiske forhold 
knyttet til dette vil gjøre både Norge og UDI bedre rustet for  
fremtiden.  
 

d. Når det gjelder digitalisering av offentlige tjenester, ønsker UDI i større 
grad å ta i bruk maskinlæring, for eksempel for raskere å identifisere avvik 
som vi må utrede nærmere i saksbehandlingen. Til dette er vi blant annet 
avhengig av å kunne bruke personopplysninger til andre formål enn det de 
var innhentet for. Her møter vi i dag hindringer. Vi mener at både positive 
og negative konsekvenser ved å åpne for bruk av maskinlæring bør 
kartlegges og utredes.  

 

3. Hva bør videreføres og hva bør endres ved målene i gjeldende 
langtidsplan?  

I dagens plan finnes målet Møte store samfunnsutfordringer. Dersom målet blir 
stående uforandret, foreslår vi at det siste kulepunktet også synliggjør 
muligheter knyttet til migrasjonsfeltet (“muligheter og utfordringer knyttet til 
migrasjon”). Dette reflekterer vårt punkt over, om behovet for forskning på 
alternativer til dagens løsninger og fremtidens arbeidsmarkedsutfordringer. 

Dersom målet blir mer grunnleggende endret, ber vi om at temaet synliggjøres 
på annet vis. 

 

4. Hva bør videreføres og hva bør endres ved prioriteringene i gjeldende 
langtidsplan?  

I dagens plan finnes prioriteringen Klima, miljø og miljøvennlig energi. Dersom 
dette blir stående uforandret, foreslår vi at det legges til et kulepunkt, eller 
eventuelt presiseres i et av de eksisterende, at det er ønskelig å styrke 
forskningsinnsatsen også på demografiske og samfunnsmessige 
konsekvenser av klimaendringer (som for eksempel migrasjon). Dette 
reflekterer punktet over, om behovet for forskning på forholdet mellom 
klimaendringer og migrasjon. 

Dersom prioriteringen blir mer grunnleggende endret, ber vi om at temaet 
synliggjøres på annet vis. 
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