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samfunnsforskning>.
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Høring  -  Innstillingen fra Stjerno-utvalget  NOU 2008:3 Sett under ett

Vi viser til departementets høringsbrev av 28.01.2008. Institutt for samfunnsforskning er en
samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse. Vi begrenser våre kommentarer til utvalgets
(riktignok begrensede) omtale av instituttsektoren.

Utvalget berører instituttsektoren i kapittel 6 om institusjonsstruktur. Utvalget peker på tegn
til svekket differensiering mellom instituttene og tar til orde for en nærmere utredning av
forholdet mellom de to, men i etterkant av at den nye strukturen i universitets- og
høyskolesektoren er på plass.

Etter ISF's vurdering eksisterer det både arbeidsdeling og overlapp i oppgaver mellom
instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren. Det er viktig at myndighetene i
utformingen av rammebetingelsene for universitets- og høyskolesektoren tar hensyn til
hvordan disse vil berøre instituttsektoren, og at virkemidlene avstemmes i forhold til
myndighetenes mål for instituttsektoren.

Universitets-  og høyskolesektoren har i senere år blitt stimulert til å søke forskningsmidler
eksternt.  Dette har for det første ført til at flere aktører enn tidligere konkurrerer om utlyste
forskningsmidler.  For det andre erfarer vi at universitet - og høyskolesektoren ikke kalkulerer
inn de totale kostnadene knyttet til et forskningsprosjekt, noe som gir dem et
konkurransefortrinn i forhold til forskningsinstituttene.

Instituttsektoren står for en betydelig innsats når det gjelder forskeropplæring. Mange
doktorgradsstudenter har sitt arbeidssted ved et forskningsinstitutt. Erfarne forskere i
instituttsektoren står for opplæring og sosialisering av unge rekrutter og forskningsinstitutter
bidrar svært ofte også med tilleggsfinansiering av doktorgradsprosjekter. Den økonomiske
uttellingen for en uteksaminert doktorgradsstudent tilfaller imidlertid i sin helhet
universitetsinstituttet som tildeler doktorgraden.

ISF er kjent med at regjeringen vurderer omlegging av systemet for tildeling av
grunnbevilgning til forskningsinstitutter. Denne beslutningen vil påvirke instituttenes
forutsetninger for å spille en rolle i utdanning og sosialisering av forskerrekrutter. I den grad
insentivene i grunnbevilgningssvstemet vil gå i retning av en ikke- akademisk orientert
forskning vil dette svekke instituttsektorens framtidige rolle med hensyn til opplæring og
sosialisering av unge akademikere. Instituttene vil ikke ha insentiv til å knytte til seg
doktorgradsstudenter og instituttmiljøene vil kunne framstå som mindre attraktive for
akademisk orienterte unge forskere.
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