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Innspill til Langtidsplanen for forskning 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 5. mai 2017 hvor departementer, etater og andre 
relevante aktører blir bedt om å komme med innspill til revideringen av Meld. St. 7 Langtidsplanen for 
forskning og høyere utdanning (2015-2024). 
 
Norad vil innledningsvis fremheve at den tverrfaglige i tilnærmingen og vektleggingen av kvalitet  
har fungert godt i den gjeldende versjonen av Langtidsplanen for forskning. De overordnede målene i 
langtidsplanen fremstår i utgangspunktet også som relevante og dekkende for en bred og global 
tilnærming til politikkutvikling på dette feltet. Fra Norads ståsted så er det særlig målet knyttet til å 
løse samfunnsutfordringer som er mest relevant for utviklingspolitiske målsettinger. 
 
Vårt inntrykk er imidlertid at det globale perspektivet i mindre grad er vektlagt i konkretiseringen av 
målene. Norad ønsker derfor å spille inn at globale perspektivet i større grad bør fremheves i planen 
enn det gjøres i dag, både når det gjelder beskrivelsen av de langsiktige utfordringene og når det 
gjelder omtalen av hvilke land og aktører Norge skal samarbeid med fremover for å nå 
forskningspolitiske mål. Videre bør de utfordringer utviklingsland står overfor i større grad integreres i 
vår forståelse av de globale utfordringene. Et globalt perspektiv på satsninger som for eksempel klima, 
energi, helse og mat vil bidra til at problemstillinger i ulike deler av verden ses i sammenheng. 
 
Regjeringen ønsker strategiske samarbeid med en rekke land for å heve kvaliteten på norsk forskning, 
herunder Brasil, Kina og India. Norske forskningsinstitusjoner har også samarbeidsavtaler i en rekke 
lav-inntektsland og Forskningsrådet forvalter midler på vegne av UD/Norad for å stimulere til slike 
samarbeid. Dette aspektet bør derfor også nevnes i planen. Det kan i et lengre perspektiv også vurderes 
som en del av en bred forskningspolitikk hvorvidt Norge bør inngå flere tilsvarende 
forskningssamarbeid med prioriterte utviklingsland. Gjensidig samarbeid med forskningsinstitusjoner i 
utviklingsland er en forutsetning for å styrke kvaliteten i norsk forskning og dens relevans for globale 
utfordringer.  
 
Langtidsplanen for forskning bør videre justeres i tråd med nye politiske føringer som har kommet 
etter at planen ble lagt frem. Både Meld. St.24 Felles ansvar for felles fremtid (Utviklingsmeldingen) 
og Agenda 2030 (Bærekraftsmålene) er sentrale prosesser som bør reflekteres i langtidsplanen for 
forskning. NORAD foreslår mer konkret at Bærekraftsmålene omtales eksplisitt og knyttes direkte til 
de ulike prioriteringene i langtidsplanen.  
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Videre synes et internasjonalt perspektivet på høyere utdanning, gjennom ulike samarbeidsavtaler, 
utvekslingsordninger, støtteordninger etc. i liten grad å være omtalt i planen. Vi vil derfor spille inn at 
dette perspektivet i større grad bør inkluderes i den reviderte versjonen av langtidsplanen.  

 
 

Vennlig hilsen, 
 
 

 
Jeanette Da Silva  
fungerende underdirektør Inger Slottet 
 seniorrådgiver 
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