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Kunnskap er den viktigste drivkraften for 
økonomisk framgang og økt velferd. 
Aktører i privat og offentlig sektor bruker 
kunnskap til å utvikle nye produkter og 
tjenester og forbedre måten ting blir gjort 
på. Forskning handler om å utvikle, opp-
rettholde og spre kunnskap. Hvordan 
forskningssystemet fungerer, er derfor av 
stor samfunnsmessig og økonomisk be-
tydning. 

Balanse
De viktigste aktørene i forskningssystemet 
er forskerne. Derfor bør forholdene legges 
til rette for at gode forskere og forsknings- 
miljøer som har vist at de kan hevde seg 
internasjonalt, får gode arbeidsmuligheter. 
Men dette må ikke føre til at rekrutter, 
forskere og miljøer med nye ideer på tvers 
av det etablerte ikke får sjansen til å utvik-
le seg. Det må være balanse mellom hensy-
net til å støtte de som over tid har vist seg 
som de beste, og hensynet til fornyelse og 
mangfold. Forskning er høyrisikosport; de 
store gjennombruddene kan komme der 
man minst venter det. Alle forskere bør ha 
reelle muligheter til å konkurrere om 
støtte til forskning som de brenner for. 
Har de det i Norge i dag?

Er fri forskning utrydningstruet? 
Det er et nærliggende spørsmål å stille. 
Universitetsforskerne klager høylytt over 
manglende midler til alt som er nødvendig 
for å drive forskning på en seriøs måte. 
Den delen av Forskningsrådets budsjett 
som går til fri forskning – forskning som 
fordeles utelukkende på grunnlag av kva-
litet uten hensyn til tematiske prioriterin-
ger, geografiske hensyn etc. – har minket 
jevnt og trutt over tid og utgjør i dag ikke 

mer enn noen få prosent av det offentliges 
samlede bevilgninger til forskning. Mye 
tid, blir det hevdet, går med til søknads-
skriving i konkurranser som knapt er re-
elle. Det er i så fall sløsing med den viktig-
ste ressursen vi har i Norge: menneskelig 
talent.

Hvis det er slik at de store organisasjo-
nene innenfor det offentlig finansierte 
forskningssystemet som disponerer store 
ressurser, ikke klarer å forvalte midlene 
slik at fri forskning stimuleres, så er det et 
klart dilemma. Kan vi være sikre på at 
økte grunnbevilgninger til universiteter og 
høgskoler, slik det såkalte «Handlingsrom-
utvalget» har gått inn for, eller mer penger 
fra departementene til Forskningsrådet, 
automatisk vil endre på dette? Tross alt er 
det vi nå ser konturene av resultatet av en 
langsiktig utvikling. Hvordan sikrer vi oss 
at de store offentlige bevilgningene til 
forskning virkelig gir gode arbeidsbetingel-
ser for forskere med dokumentert gode 
resultater (og ikke brukes til all verdens 
andre gode formål)? Er det behov for sys-
temer som i større grad kanaliserer forsk-
ningsmidler direkte til gode forskere og 
forskergrupper i samsvar med prestasjoner, 
slik flere har tatt til orde for?  

En handlingsregel  
for forskningspolitikken?
Hvorfor har bevilgningene til fri forskning 
sakket akterut sammenlignet med program-
forskningen? Det henger sammen med at i 
Norge har hvert departement ansvar for 
forskning på eget felt og finansierer pro-
grammer i Forskningsrådet om temaer de 
selv prioriterer høyt. Derfor er det først og 
fremst innenfor programforskningen at 
veksten har skjedd, mens andelen som 
fordeles utelukkende på basis av kvalitets-
kriterier, har sunket jevnt og trutt. De som 
forsker innenfor felt som ikke har politisk 
prioritet, og det er tilsynelatende mange, 
har dermed små muligheter til å få støtte. 

Mye tyder på at et mer balansert sys-
tem med større åpninger for konkurranse 
om forskningsmidler og færre politiske 
føringer ville utnyttet ressursene langt 
bedre. Men vil man dit, må man endre 
logikken i finansieringssystemet, fordi det 
er den som har brakt oss dit vi er i dag. 
Kanskje trenger vi en egen «handlingsre-
gel» for forskningspolitikken? For eksem-
pel at halvparten av Forskningsrådets 
budsjett skal gå til forskerinitierte pro-
sjekter hvor midlene fordeles utelukkende 
på basis av kvalitetskriterier? En måte å 
finansiere dette på kunne være gjennom 
en egen avgift (påslag) på alle bevilgninger 
til styrt forskning, utredning og konsu-
lentbistand i staten. På denne måten ville 
departementenes berettigete innsats for å 
bedre kunnskapen på eget felt også frem-
me effektiviteten i systemet som helhet. 

Fornyelse 
Et velfungerende forskningssystem må bidra 
til fornyelse. Er det norske systemet åpent 
nok for nye initiativer og perspektiver?

Den offentlige støtten til forskning i 
næringslivet har tradisjonelt hatt en sterk 
konsentrasjon om spesielle næringer, 
teknologier og geografiske områder. Be-
drifter i tradisjonelle, naturressursbaserte 
næringer har langt bedre muligheter for å 
få støtte enn andre (for eksempel i tjenes-
teyting). Dette styrker de tradisjonelle 
næringene i konkurransen om kompe-
tanse, arbeidskraft og andre ressurser og 
utgjør dermed  indirekte en klamp om 
foten på nye bedrifter i nye næringer.  
Hvis man på lengre sikt trenger og ønsker 
en strukturendring mot et mer forsknings-
intensivt og innovativt næringsliv i Norge, 
slik mange har tatt til orde for, er en slik 
innretning av støtten kontraproduktiv.  

De beste forskerne må få gode vilkår. 
Men forskningssystemet må ikke stivne. 
Nye problemer krever ny kompetanse. 
Det må legges til rette for eksperimente-
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Et velfungerende forskningssystem? 
Utfordringer i norsk forskningspolitikk 

Utvalget jeg har fått i oppgave å lede arrangerte i slutten av mai et åpent møte i Oslo om  
utfordringene i det norske forskningssystemet, hvor jeg innledet til diskusjon. Formålet  
med dette møtet var først og fremst å fokusere på noen «dilemmaer», sider ved forsknings-
systemet som kanskje ikke fungerer så godt til tross for stor innsats, og som det er behov 
for å få synspunkter på. Denne artikkelen, og innledningen på møtet som den bygger på, 
står fullt og helt for min regning og forplikter ikke utvalget.   
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ring og nye forskningsfelter på tvers av 
etablerte faglige og organisatoriske bar-
rierer. Mer penger til fri forskning i regi 
av Forskningsrådet må ikke bety at dette 
deles opp i små disiplinære potter hvor 
nye, tverrfaglige initiativer og temaer 
faller mellom alle stoler. Kanskje burde 
fornyelse bli en av hovedoppgavene for 
Forskningsrådet, med egne virkemidler  
som i større grad stimulerer til dette?

Mangfold
Et viktig prinsipp i et velfungerende forsk-
ningssystem er at en forskningsutførende 
aktør (forsker, forskningsgruppe etc.) har 
adgang til flere konkurransearenaer (sys-
temer for forskningsfinansiering). De som 
ikke vinner fram i de politiske/byråkra-
tiske prosessene i egen organisasjon, og 
det later til å være mange, bør ha en mu-
lighet til å konkurrere på andre arenaer, 
og forskningsrådssektoren er en naturlig 
ramme for dette. Derfor er det etter min 
mening ikke noe godt alternativ å ned-
legge eller redusere denne, slik enkelte har 
foreslått, og overføre ressursene til orga-
nisasjonene i sektoren. Det ville redusere 
snarere enn øke konkurransen og åpenhe-
ten i systemet, noe som ville stå i direkte 
strid med målsettingen om et velfunge-
rende forskningssystem.  

 Men det er et tankekors at forsk-
ningsrådssektoren i dag er organisert som 
et monopsoni (kjøpermonopol).  Dette er 
antitesen til mangfold. Det er en klar fare 
for at en slik organisasjonsform leder til 
«group think» og konformitet innenfor 
den offentlige finansieringen av forskning 
og dermed ikke bidrar til mangfold i forsk- 
ningssystemet i den grad det er behov for. 
Kanskje vil en oppdeling i flere råd med 
egne strategiske prosesser, slik flere har 
tatt til orde for, bidra til et mer dynamisk 
system? 

 Deler av forskningssystemet har al-
lerede tilgang til flere konkurransearenaer, 
som i helsesektoren, og det er viktig å 
vinne erfaringer fra dette. EUs forsknings-
programmer spiller også en viktig rolle. 
Men selv om EUs rolle som forsknings-
finansierende aktør er økende, også i 
Norge, er EU-forskningen sterkt spesiali-
sert mot bestemte tematiske prioriteringer 
og «excellence»-satsinger, og kan ikke er-
statte nasjonale systemer verken i Norge 
eller andre europeiske land. For de fleste 
norske forskningsmiljøer vil forsknings-
rådssystemet i Norge fortsatt være hoved-
arenaen for konkurranse om støtte til forsk-
ning. Hvordan denne arenaen fungerer, er 
derfor av stor viktighet for hvor velfunge-
rende forskningssystemet som helhet er. 

– Ikke lag ny forskningspolitikk
Det var stort frammøte til dialogmøtet som Fagerberg-
utvalget arrangerte den 31. mai 2010 i Håndverkeren i 
Oslo. Utvalget har fått et omfattende, men nok også  
mangetydig mandat, og interessen var stor for å bli infor-
mert om hvilken retning utvalgets arbeid er i ferd med å ta, 
og for å gi innspill for å sikre at egne interesser blir ivare-
tatt i den videre prosessen.  
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Et problemnotat forfattet av utvalgets 
leder var sendt ut på forhånd, men det  
ble presisert at innholdet i dette foreløpig 
står for hans regning alene. Fagerbergs 
innlegg, som ligger til grunn for den 
artikkelen vi publiserer i dette numme-
ret av Forskningspolitikk, fremhevet at 
et viktig kriterium for å kunne si at et 
forskningssystem er velfungerende er at 
det på en god måte balanserer sentrale 
hensyn, som spredning versus konsen-
trasjon, fornyelse versus effektivitet. 

Han la stor vekt på at systemet må være 
åpent og ha et betydelig innslag av 
konkurransebasert fordeling av midler, 
særlig for å sikre mangfold og forny-
else. Han pekte på symptomer på skjev-
heter i det norske systemet på disse 
punktene, der han mener at etablerte og 
store aktører blir tilgodesett. Det er for 
mange politiske føringer, og åpningen 
for konkurranse er for begrenset. Sektor-
departementenes sterke rolle i forsknings-
finansieringen bidrar til at særinteresser 
spiller en for stor rolle. Han mener det 
helt sentrale er å sikre de gode forsker-
ne handlingsrom, og kritiserte det han 
kalte «organisasjonslinjens utilstrekke-
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