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Høringssvar til EUs grønnbok om nytt forskningsprogram  

 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høring av EUs grønnbok om nytt forskningsprogram. Tekna 

har 56 000 medlemmer med teknologisk eller naturvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå eller 

høyere. Vi har medlemmer som er forskere både i næringsliv og statlige forskningsinstitusjoner, og 

EUs forskningssamarbeid berører derfor direkte eller indirekte mange av våre medlemmer.  

 

Når det gjelder forskningskapasiteten i Europa mener vi følgende er viktig, selv om disse 

forholdene ikke berøres direkte i høringen av grønnboken om et nytt forskningsprogram:  

 Utdanne riktig kompetanse: Kapasitet til å forske og innovere er avhengig av kompetansen i 

arbeidsstyrken. I Norge, men også i mange andre europeiske land, er det for få unge som 

velger høyere utdanning innenfor teknisk- og naturvitenskaplige fag. Tilstrekkelig tilgang på 

kompetanse fra disse fagene er avgjørende for bedriftenes satsing på forskning. Tilgang på 

kompetanse er også viktig for å skape løsninger som svar på mange av de store 

samfunnsmessige utfordringene som blant annet EU mener er viktig i den fremtidige 

forskningspolitikken.  

 Forskning som attraktiv karrierevei: Gode arbeidsvilkår for forskere vil styrke forskningen. 

Mange ansatte i midlertidige stillinger og store skiller mellom arbeidsvilkår som tilbys ved 

statlige forskningsinstitusjoner og private virksomheter vil svekke brede, åpne arenaer for 

forskning som hele samfunnet har tilgang til. Som del av EUs forskningssatsning burde det 

inngå en strategi for å rekruttere, utvikle og beholde forskningskompetansen.  

 Bevissthet om teknologiens muligheter: Alle fagområder må forholde seg til de raske 

endringer som utløses ved ny teknologi. Dette bør inngå som del av forskning og innovasjon 

på områder som helse, velferd, sosiale forhold i tillegg til de store samfunnsutfordringene 

som for eksempel klima og aldrende befolking.  

 

Tekna har følgende overordede kommentarer til EUs grønnbok om nytt forskningsprogram: 

 Verdiskaping: Det er viktig at grønnboken etablerer forskning som del av en samordnet og 

langsiktig verdiskapingspolitikk, hvor utdanning og innovasjon også inngår. Det bør være en 
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sammenheng mellom elementene for at potensialet for verdiskaping skal bli tatt ut på en god 

måte.  

 Balanse: EU bør prioritere forskningsmidler til å møte de store samfunnsutfordringene, men 

samtidlig må andre deler av forskningsbudsjettet holdes mer tematisk åpent.  

 Forenkling: Antallet instrument og programmer innenfor rammen for ERA og det tidligere 

FP7 bør reduseres og forenkles slik at det europeiske forskningsprogrammet blir mer 

oversiktlig og attraktivt for forskermiljøene. Det vil også bidra til at flere bedrifter vil søke 

EU-finansiering.   

 

Vedlagt er våre kommentarer til spørsmålene i Europakommissjonens grønnbok. Til orientering vil 

Tekna også delta direkte i Europakommisjonens høring samt gi bidrag til vår europeiske 

paraplyorganisasjon – Europeiske metallarbeiderforbundet (EMF). 
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