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Høringsuttalelse i forbindelse med forvaltningsreformen

Vi viser til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 31. mars 2008 med oversending
av høringsnotat om "Forvaltningsreformen -forslag til nye oppgaver i det folkevalgte
regionale nivået. " Høringsnotatet inneholder en konkretisering av de oppgavene som var
varslet i St.meld.nr 12 (2006-2007) Regionale fortrinn -- regional framtid og Stortingets
behandling av denne.

I høringsnotatet er det to forslag som berører de statlige høgskolene: Forslaget om å opprette
regionale forskningsfond (kap 3.3) og forslaget om oppnevning av styrerepresentanter ved
statlige høgskoler (kap 3.4). Vi vil i denne høringsuttalelsen kommentere disse to forslagene.

Regionale forskningsfond (høringsnotatet kap 3.3)

Forskningsrådet har på oppdrag fra KD og KRD utarbeidet en utredning om regionale
forskningsfond. I høringsnotatet bes det om kommentarer til utredningen.

Høgskolen i Vestfold (HVE) har på mange områder tette relasjoner mot privat og offentlig
virksomhet i regionen. Nye initiativ er tatt for å styrke høgskolens regionale forankring,
regionale rolle og det regionale samspillet. Høgskolen er opptatt av å bygge slagkraftige
faglige miljøer med gode forutsetninger for å forholde seg aktivt til et differensiert arbeids-
og næringsliv i sitt omland. FoU blir stadig viktigere som grunnlag for regional utvikling
og innovasjon i privat og offentlig sektor. De regionale forskningsfondene vil sette
universiteter og høgskoler enda bedre i stand til utføre sitt samfunnsoppdrag.

HVE støtter derfor forslaget om opprettelse av regionale forskingsfond.

I NFR-utredningen konstateres det at "en forsvarlig forvaltning av regionale forskningsfond
forutsetter at regionene utarbeider helhetlige FoU-strategier." HVE er enig i dette. En
regional FoU-strategi vil synliggjøre regionens grunnleggende prioriteringer og veivalg, og gi
retning til samarbeidet mellom de regionale utviklingsaktørene. HVE og Vestfold
fylkeskommune har hatt samtaler om hvordan høgskolen og fylkekommunen skal samarbeide
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Høgskolen i Vestfold
i forbindelse med at fylkeskommunen utarbeider sin FoU-strategi samtidig som høgskolen
reviderer sin utviklingsplan og i som ledd i dette arbeidet også utarbeider en strategiplan for
FoU.

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å
støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Dette er ukontroversielt. I kapittel 5.2
kommer det imidlertid klart fram at regionale forskningsfond ikke skal finansiere
grunnforskning. Det står at "grunnforskning er fundamentalt internasjonal, og "regional
grunnforskning" er et uheldig begrep". Dette er HVE enig i. Men det betyr ikke at det i
regionene ikke fins forskningsmiljøer med kompetanse innen grunnforskning og som driver
med grunnforskning. Grunnforskning kan på sitt beste og på sine områder ha stor
betydning for å utvikle et potensiale for regional innovasjon. Det vil derfor være uheldig om
det i utgangpunktet sperres for at de regionale forskningsfondene skal kunne finansiere
grunnforskning.

HVE er enig i at det må stilles samme kvalitetskrav til forskning finansiert av regionale
forskningfond som til forskning med annen (NFR-) finansering. Vi konstaterer imidlertid at
det er formuleringer i utredningen som kan tolkes som en nedvurdering av den
forskningskompetansen som etter hvert er bygget opp ved universiteter og høgskoler i
regionene. Vi sikter her til punkt 5.4 der det framgår at NFR sentralt skal spille en betydelig
rolle i forvaltningen av de regionale forskningsfondene. NFR skal, etter det som foreslås,
spille er sentral rolle i kvalitetssikring og koordinering av de regionale forskningsfondene og
av den forskning som finansieres av disse. At det er behov for koordinering og
kvalitetssikring er udiskutabelt, men det må forutsettes at de regionale fondene selv både har
koordineringsinteresser, evne til å koordinere og kvalitetssikringskompetanse. Beskrivelsen
av "Forskningsrådets rolle nasjonalt" i 6 prikkpunkter på side 13 i NFR-utredningen mer enn
antyder behov for ekstra sekretariatsressurser i NFR sentralt som ledd i opprettelsen av
regionale forskningsfond. Høgskolen i Vestfold vil påpeke at NFRs rolle sentralt ikke må
utformes på en slik måte at de regionale forskningsfondene forutsetter utviding av det sentrale
NFR-byråkratiet.

Imidlertid er HVE enig i påpekningen i utredningens punkt 5.4 at "administrasjon av FoU-
midler krever særskilt kompetanse for å sikre kvalitet og effektivitet". HVE er derfor enig at
antallet regionale forskningsfond bør være mindre enn antall fylkeskommuner. Etter vårt
skjønn er forslaget om 5 - 7 regionale forskningsfond fornuftig. Det er ikke ønskelig at den
samlede forskningsinfrastrukturen i landet fragmenteres mye. God FoU er langsiktig
og ressurskrevende. I NoU 2008:3 Sett under ett ("Stjernøutvalgets innstilling") kommer
denne erkjennelsen til uttrykk gjennom forslaget om en ganske radikal reduksjon av antall
institusjoner innen UH-sektoren. Selv om regionalmeldingas forslag om framtidig
regionorganisering ikke blir iverksatt og fylkesnivået videreføres med samme inndeling som i
dag, bør det være mulig å organisere de regionale forskningsfondene slik det er foreslått i
NFR-utredningen.

Avslutningsvis vil HVE si seg enig i at opprettelsen av regionale forskningsfond må være et
ledd i en samlet opptrapping av norsk forskningsinnsats. De regionale forskningsfondene må
finansieres med friske midler, og opprettelsen av fondene bør ikke gå på bekostning av
nasjonale forskningsprioriteringer.

Oppnevning av styrerepresentanter ved statlige høgskoler (høringsnotatet kap 3.4)

I høringsnotatet kap. 3.4 fremmes det forslag om at regionene på fritt grunnlag oppnevner to
av de eksterne styremedlemmene og varamedlemmer for disse ved de statlige høgskolene.
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Høgskolen i Vestfold mener at eksterne styremedlemmer representerer en viktig kompetanse i
styrene som blant annet bidrar til å understøtte institusjonenes samfunnsoppgaver, De
eksterne styremedlemmene må oppnevnes på en måte som sikrer deres legitimitet. Når styrets
strategiske oppgaver i stadig sterkere grad bli vektlagt, bør eksterne medlemmer først og
fremst tilføre styret solid strategisk kompetanse. Departementet som eier bør derfor fortsatt
oppnevne styremedlemmer med overordnet styrekompetanse, slik at institusjonenes
driftsstyrer tilføres kunnskaper og erfaringer knyttet til strategiutvikling og god forståelse av
roller og oppgaver i et institusjonsstyre. Utvalgets forslag om regionrepresentanter i styret,
støttes ikke. Partsrepresentanter for politiske styringsnivåer har ingen naturlig plass i
institusjonenes driftsstyrer.
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