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Høringsuttalelse til forvaltningsreformen -  fra Universitetet i Oslo

Vi viser til brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 26.2.2008 hvor vi blir invitert til å
komme med høringsuttalelse om de konkrete oppgavene som ble varslet i St.meld. nr. 12 (2006-
2007) Regionale fortrinn - regional framtid, og Stortingets behandling av denne, Inst. S. nr. 166
(2006-2007).

Universitetet i Oslo (UiO) vil her konsentrere vår høringsuttalelse om pkt. 3.3 Regionale
forskningsfond.

Prinsipielt mener UiO at forskning er et nasjonalt ansvar, som skal styres og finansieres
nasjonalt. UiO mener derfor at et nytt forskningsfond fortrinnsvis bør ha et nasjonalt
nedslagsfelt. UiO mener dette er spesielt viktig for å fremme kvalitet i forskningen.

UiO mener at skal det opprettes regionale forskningsfond, må de ha en kritisk minstestørrelse
for å ha kraft og bredde i sitt nedslagsfelt samt evne å tiltrekke seg nødvendig
forskningskompetanse. Med en slik kritisk minstestørrelse samt god koordinering fondene i
mellom, vil regionale forskningsfond kunne være med på å samle og styrke utviklingen av
forskning og næringsliv over hele landet. For mange små og ukoordinerte fond kan føre til en
fragmentering. UiO støtter derfor Forskningsrådets anbefaling om at det ikke bør bli mange små,
men noen få store regionale fond.

Erfaringen viser at forskningsbasert innovasjon og nyskapning er avhengig av forskningsmiljøer
som holder internasjonal standard. Skal norsk forskning og næringsliv opprettholde sine
konkurransefortrinn også i fremtiden må de være blant de best. UiO mener derfor at kvalitet må
være retningsgivende for tildeling av midler. En nasjonal konkurranse og koordinering vil være
et godt grep for å sikre at fondene bidrar til regionalutvikling på basis av den beste forskningen
både lokalt og nasjonalt.
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Forskningsrådet anbefaler at det etableres et mindre antall regionale fond. I denne sammenheng
er det viktig at Osloregionen sees som en region. Oslo og Akershus er den mest
forskningsintensive regionen i landet og den har fortsatt et enormt uforløst potensial. Et
regionalt fond som kan bidra til å utnytte forskningen i denne regionen bedre vil være et godt
tiltak.

UiO forutsetter som Forskningsrådet at nye regionale fond tilføres friske midler og supplere
andre eksisterende finansieringskilder. Skjer opprettelsen av fondene ved en omfordeling av
allerede allokerte midler, vil dette gå på bekostning av vedtatte nasjonale
forskningsprioriteringer.

For å sikre at ordningen fungerer etter sin hensikt mener UiO at de regionale fondene bør
evalueres etter 5 år.

Med hilsen

Ger Ellingsud--
Rektor

Universitetsdirektør
upfnn-Ehn Aa. Bjørnebo
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