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Forvaltningsreformen -  høringsnotat om forslag til nye oppgaver til
det regionale folkevalgte nivået
Vi viser til departementets brev av 26.02. d.å. med invitasjon til å kommentere høringsnotat om
forslag til nye oppgaver for det regionale folkevalgte nivået.

Høringsnotatet presenterer forslag til ny arbeidsdeling innenfor en rekke sektorer. NTNU er som
institusjon særlig berørt av spørsmål knyttet til opprettelse av regionale forskningsfond og vil derfor
konsentrere  sine merknader om disse.

Regionale fond kan være et egnet virkemiddel for å skape fruktbare koblinger og resultater mellom
lokale behov og forskningsinstitusjonen. Mange av de utfordringer Norge står ovenfor, er imidlertid i
stor grad nasjonale og globale. Disse utfordringene preger også NTNUs satsinger. NTNU har
nasjonale oppgaver-både som breddeuniversitetog som institusjon med en hovedprofil innenfor
naturvitenskap og teknologi. Rekkevidden av institusjonens forskning strekker seg derfor i stor grad
utover det regionale.

Stjernøutvalget som har vurdert situasjonen innenfor høyere utdanning er opptatt av den uheldige
fragmenteringen som skjer i sektoren. Tilsvarende mener NTNU at dess mer fragmentert forsknings-
finansieringskildene blir dess vanskeligere kan det bli å mobilisere ressurser til å løse nasjonale
tverrfaglige problemstillinger.

NTNU er som andre universitet avhengig av eksterne midler for å drive sin forskning. Prinsipalt
mener NTNU at forskningsmidlene i størst mulig grad bør forvaltes og fordeles på nasjonalt nivå.
NTNU er likevel tilfreds med de forslag til føringer som er beskrevet i høringsnotatet. Vi vil særlig
trekke fram følgende: Det må være god kobling mellom nasjonale og regionale strategier og
virkemidler. En slik kobling må også gjelde mellom NFR og de regionale fondene. Fondene må ha
rom for å koordinere sin innsats, samtidig som institusjonene kan delta i samarbeid og søke
finansiering til fond utenfor sin egen region. For å motvirke fragmenteringen bør ikke regionene
være for små. Det betyr at tallet regioner bør være betydelig lavere enn antall fylker.
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