


Bakgrunn 

Forskningsrådsdebatt i 
etterkrigstiden 

Forskningsrådene som ble etablert i den første etterkrigstid ble ingen -
«døgnfluer», tvert om fikk de tidlig en sentral plass i norsk 

forskningsorganisasjon. Nett opp denne sentrale plass gjør det naturlig 
at man fra tid til annen har fått diskusjon om rådsorganisasjonen. 

Forslag om nye råd, og endringsfor
slag som berører de bestående, har 

sett dagens lys fra tid til annen. Kronolo
gisk sett kan vi skille mellom fem faser. 

1. De første 20 år - ikke flere 
forskningsråd! 
Rådsorganisasjonen ble lite diskutert of
fentlig i de første 20 etterkrigsår. To for
slag om nye forskningsråd ble derimot 
behandlet relativt inngående selv om 
ingen av dem ble realisert. Fra Forbru
kerrådet kom det forslag om et eget 
forskningsråd for forbrukerspørsmål, 
mens et eget fiskeriforskningsråd ble et
terlyst i Stortinget. 

Fra myndighetenes side la man bety
delig vekt på at nye forskningsområder 
burde tas opp innenfor den eksisterende 
rådsstruktur - nye organer trengtes ikke. 

2. Rådsorganisasjonen på 
dagsorden i full bredde - 1968-1972 
På slutten av 1960-tallet ble hele rådsor
ganisasjonen for første gang tatt opp til 
drøfting. Hovedarenaen for disse drøf
tinger var i første rekke Hovedkomiteen 
for norsk forskning, Arbeiderpartiet og 
delvis Høyre. Tanker om en relativ an
nerledes forskningsrådsstruktur ble 
drøftet. Bakgrunnen var et løfte fra stats
minister Borten i Stortinget våren 1970 
om å legge fram en egen melding om 
forskningens organisasjon. 

En rekke alternative metoder ble drøf
tet i Hovedkomiteen - så vel som i egne 
forskningsutvalg innenfor både Arbei
derpartiet og Høyre. Forslag til en sam
let rådsorganisasjon ble likevel ikke lagt 
fram. I Hovedkomiteen kom spørsmålet 
om et eget forskningsdepartement til å 
dominere komiteens arbeid. 

3. Uenighet om forskningsråd for 
« samfunnsplanlegging» 
Selv om Arbeiderpartiets utredningsut
valg med Per Kleppe i spissen ikke full
førte sitt arbeid, dukket likevel et kon
kret forslag fra disse drøftinger opp på 
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partiets arbeidsprogram for 1974-77 - et 
e~et forskningsråd for samfunnsplanleg
gmg. 

Dermed var et konkret organisasjons
forslag på dagsorden. Dette skulle fange 
atskillig interesse i flere år framover. For 
første gang i etterkrigstiden fikk man 
også partipolitisk uenighet om et forsk
ningspolitisk spørsmål av noen størrelse. 
Et utredningsutvalg i Høyre gikk en
stemmig mot forslaget og uttalte at man 
tar « ... avstand fra at forskningsråd opp
rettes som instrumenter for den løpende 
politiske planlegging. Det vil for sam
funnsfagene spesielt kunne medføre at 
forskningen presses for ensidig inn på 
strengt styrt, anvendt forskning, hvilket 
vil kunne svekke modningen av disse fa
gene». 

I Stortinget led regjeringens forslag 
nederlag. Men nederlaget var ikke totalt 
idet flertallet gikk inn for å etablere et 
forskningsråd for samfunnsplanlegging 
(RFSP) innenfor NAVF, sideordnet rå
dene for humanistisk forskning, sam
funnsvitenskap, medisin og naturviten
skap. Intet drastisk skjedde ut over at 
RFSP i NAVF ble transformert til et 
selvstendig råd for anvendt samfunns
forskning som ikke minst skulle møte 
d~partementenes behov for slik forsk
nmg . . 

4. 1984 - rådsorganisasjonen igjen 
på dagsorden 
I forbindelse med forberedelsene av en 
ny forskningsmelding sendte Kultur- og 
vitenskapsdepartementet våren 1984 ut et 
høringsnotat som i sin helhet var kon
sentrert om rådsorganisasjonen. Her ber 
man om uttalelser om «behovet og den 
eventuelle formen for en omstrukture
ring av forskningsrådssystemet». Dette 
resulterte i dannelsen av NORAS. 

5. 1989-91. Rådene på nytt under 
utredning 
Forskningsmeldingen fra 1989 proble
matiserte rådsmodellen og strukturen at
skillig - noe som resulterte i Grøholt
utredningen. 
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Fokus 

Genistrek eller 
monolittisk bastard? 

Grøholt-utvalget har talt. Innstillin
gen er velredigert og interessant 

lesning, men egger til motforestillinger 
på en rekke sentrale punkter. 

I premissene taler man om en legitimi
tetskrise i forholdet mellom forskning og 
samfunn. Det er riktig at særlig biolo
gien i dag leder til etiske_ dilemmaer, men 
totalt sett er det påfallende at hele etter
krigstiden har vært preget av vekst i de 
offentlige FoU-bevilgningenr i de fleste 
OECD-land. Det vitner ikke om krise. 
Den største fare i dag ligger nok snarere i 
brudd på de forventninger som er skapt 
om snarlige bidrag til økt sysselsetting 
fra forskningens side i den senere tid. 

Det er lett å være enig i at forbedringer i 
norsk FoU-organisasjon er på sin plass. 
Men det må ikke overskygges av at poli
tikken ofte er enda viktigere. Analysen av 
manglene i det nåværende system er svak 
- og inneholder enkelte alvorlige feil i 
sammenligningen med andre land. Disse 
synes å være av betydning for utformin
gen av komiteens forslag. For det første er 
påstanden om at det norske systemet 
«sannsynnligvis er mer sektorisert enn i 
de fleste andre OECD-land» ikke hold
bar. Sektorfinansieringsprinsippet - dvs. 
departementenes FoU-engasjement og fi
nansiering - er fremherskende i alle mo
derne industriland (jf. NA VFu/rapport 
8/91 som gjengir departementenes FoU
bevilgninger i 10 OECD-land). Dette er 
en naturlig følge av at alle land også ser på 
forskning som et virkemiddel for å løse og 
belyse problemer innenfor de respektive 
ansvarsområder. 

For det annet taler man om «det sæ
regne norske system med et eget «grunn
forskningsråd » (altså NAVF). I alle 
OECD-land finner vi forskningsråd med 
primæroppgaver på grunnforsknings- og 
universitetsområdet, selv om valg av ter
minologi kan variere. 

Utvalget beklager bevilgningsutviklin
gen for universitetsforskningen - en ut
vikling som manglende integrasjon mel
lom grunnforskning og anvendt forsk
ning antas å ha påvirket. Resonnementet 
er lite overbevisende. Ettersom man i 
økende grad «tar i bruk» forskning i 
samfunnets tjeneste, bør det ikke over
raske at grunnforskningsandelen går 
ned. Behandlingen av grunnforskningen 
er for øvrig stemoderlig, både prinsipielt 
og i organisasjonsforslaget. Det polemi
seres mot begrepet grunnforskning uten 
at noen definisjon refereres . Samtidig in
troduseres nye begreper - «vitenskapelig 
forskning» og «fri forskning » - også dis
se uten definis · oner . 

Komiteen anbefaler at man oppløser 
de nåværende fem råd og etablerer ett 
nytt med både forskningsråds- og insti
tuttparaply-funksjoner. Det siste er hel
ler ingen liten oppgave hvis den tas på 
alvor. En organisasjon med en dobbel
funksjon av denne art, og i så stor bred
de, fins ikke i noe annet land vi kjenner. 

Mer interessant er det kanskje å spørre 
hva slags forskning organisasjonen skal 
romme. I vedtektsforslaget heter det 
«grunnforskning og anvendt forskning ». 
Samtidig antydes det at noe av NTNFs 
virksomhet kan skalles av. Men forhol
det til andre industripolitiske virkemid
ler drøftes ytterst sparsomt. Dette til 
tross for påpekningen av en svak indu
stripolitisk og forskningspolitisk inte
grasjon i Norge. Det er grunn til å kon
kludere med at NFR vil få et domineren
de anvendt siktepunkt og «kultur». 

Forslaget innebærer en svekkelse av 
departementenes stilling vis-a-vis forsk
ningen . I klartekst betyr det at departe
mentene og Stortingets komiteer får 
mindre innflytelse over anvendt forsk
ning og utviklingsarbeid, bl.a. når det 
gjelder muligheten til å avstemme disse 
bevilgninger mot andre virkemidler. Det 
er også nærliggende å tro at forskningen 
får langt færre «talsmenn» i Regjeringen 
- og følgelig at det blir vanskeligere å 
oppnå økte forskningsbevilgninger - slik 
komiteen åpenbart ønsker. 

Den direkte politiske styring av NFR 
er også overraskende svak ettersom et 
styre på 9 får «alle fullmakter» - også i 
budsjettfordelingen. Maktkonsentrasjo
nen blir formidabel - og LO har allerede 
meldt sin interesse for styreplass - i klar 
kontrast til utvalgets intensjoner. Etable
ringen av et nytt Forskningspolitisk råd 
vil neppe kunne korrigere dette inntryk
ket. Tvert om - argumententene for et 
FPR svekkes ved en slik monolittisk løs
nmg. 

Den offentlige Fo U-virksomhet 1 

Norge er på 12 milliarder kroner og tje
ner svært mange formål. Kravet til en
kelhet, oversikt og planlegging må ikke 
drives for langt. Men virksomheten må 
selvsagt styres og organiseres - vi skulle 
gjerne ha sett at utvalget hadde drøftet 
flere alternativer. Bl.a. etterlyser vi alter
nativ som styrker departementenes og 
KUFs overordnede rolle snarere enn å 
konstruere en mammutorganisasjon med 
et nesten altomfattende mandat. Dette 
og andre alternativer bør nå drøftes. Vå
re spalter er åpne. 

Hans Skoie 
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Grø holt-utvalget 

Gigantråd med både institutt- og 
forskningsrådsfunksjoner? 

Norges forskningsråd (NFR) foreslås åta over etter våre nåværende 
femforskningsråd. Ved siden av tradisjonelle forskningsrådsoppgaver 

skal rådet også fungere som en paraplyorganisasjon for så godt som 
alle de anvendte forskningsinstituttene. 

Dette er essensen i Grøholt-utvalgets 
forslag . Selv sier utvalget at det går 

inn for en radikal opprydding i norsk 
forskningsorganisasjon. Dette har resul
tert i en rådskonstruksjon som vi ikke 
kjenner fra noen andre OECD-land. 
Nedenfor følger en kort presentasjon av 
innstillingen (NOU 1991:24). 

NFR skal ifølge forslaget sortere un
der KUF. Dette, sammen med andre 
styrkingstiltak som foreslås for depar
tementet ( statssekretær for forskning 
m.v.), betyr at departementet får en ster
kere posisjon på FoU-siden. Utvalget er 
selv åpenbart noe bekymret over det 
sterke sentralistiske og hierarkiske ele
ment i forslaget - som også står i en viss 
kontrast til understrekningen i premisse
ne av behovet for mangfold. Utvalget går 
derfor inn for at det forskningsutførende 
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Hans Skoie 

nivå skal få større autonomi bl.a. gjen
nom økt delegasjon og økt bruk av ram
mebevilgninger. Et nytt Forskningspoli
tisk råd skal fungere som et korrektiv. 
Dessuten venter man hjelp fra Brussel- i 
oppsummeringen postulerer utvalget at : 

«En tredelt struktur på mellomnivået, 
bestående av et nasjonalt forsknings
råd NFR, universitetsmiljøenes un
dervisningstilknyttede forskning og 
EØS/EFs programmer, vil sikre det 
nødvendige mangfold på forsknings
strategisk nivå .» 

Tre fagstrategiske råd 
NFR $kal være altomfattende mht. disi
pliner, noe som etter utvalgets mening 
garanterer at NFR vil være meget tilpas
ningsdyktig overfor nye behov. NFR får 
tre fagstrategiske råd - inndelt etter disi
pliner: ., 

- Rådet for biologi, miljø- og helsevi
tenskap 

- Rådet for teknologi og naturviten
skap 

- Rådet for kultur- og samfunnsviten-
skap. 

Rådenes autonomi forutsettes å være 
stor - noe som ytterligere understrekes 
av at rådsmedlemmene oppnevnes av re
gjeringen på linje med NFRs styre. Det 
blir styrets oppgave å fordele KUF-mid
lene - ikke Regjeringens slik Forsk
ningspolitisk råd tidligere anbefalte for 
NAVFs vedkommende. 

Fra språkvitenskap til 
utviklingskon trakter 
Utvalget ønsker å integrere grunnforsk
ning og anvendt forskning på alle fagom
råder innenfor en organisasjon. Samtidig 
sies det at det skal øremerkes midler til 

«fri forskning» - dog uten at nivå for slik 
øremerking er klarlagt . 

For NTNFs del antydes en viss av
skalling i virksomheten, men ingen slike 
reservasjoner er tatt i opplistingen av de 
konkrete fusjoner utvalget forestiller 
seg. En sammenslåing av de nåværende 
primært anvendte rådene - og en over
veiende anvendt instituttsektor med 
oppdragsgiganten SINTEF (1000 mill. 
budsjett) i spissen - med et universitets
orientert NAVF vil åpenbart gi organisa
sjonen et utvetydig anvendt siktemål og 
kultur. (Figurene illustrerer størrelses-
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Grøholt-utvalget 

Forskningsrådenes budsjetter for 1990 
fordelt på finansieringskilder 

Forskningsrådenes FoU-utgifter 
etter utførende sektor i 1989 
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KIide: 
Forskningsrådenes årsmeldinger, 1990 

forholdene). Vi vil også få et forsknings
råd av en helt annen karakter enn det vi 
finner i de fleste OECD-land. Her er det 
grunnforskning og universitetsforskning 
som vanligvis står sentralt i rådsstruktu
ren. 

Diagnose og prinsipielt syn 
Utvalget er opptatt av faren for en sys
temkrise - det er tegn på «at vitenskapen 
er i ferd med å miste sin selvfølgelige legi
timitet, at det er visse tillits- og kommuni
kasjonsproblemer mellom vitenskap og 
samfunn». 

Vitenskapens samfunnsfunksjon har 
ifølge utvalget en dobbeltkarakter -
«kultur og økonomi». Men samtidig fin
ner utvalget skillet grunnforskning/an
vendt forskning kunstig. (Utviklingsar
beid er ikke gitt noen prinsipiell behand
ling). Behandlingen av grunnbegrepene 
skjer bl.a. uten gjengivelse av alminneli
ge definisjoner på området - samtidig 
som nye begrep innføres - «vitenskape
lig forskning» og «fri forskning» - igjen 
uten definisjoner. 

Utvalget polemiserer videre mot den 
såkalte lineære utviklings- eller innova
sj onsmodell. 

«Den går ut på at den tekniske forny
else har sin opprinnelse i en slags uav
hengig vitenskapelig forskning som 
legger basis for en målrettet anvendt 
forskning som igjen fører til oppda
gelser og - i neste omgang - innova
sjoner som så spres i systemet. Mye av 
forskningspolitikken har i realiteten 
bygget på slike enkle forestillinger. 
Denne modell er nå sterkt kritisert. 
Virkeligheten er langt mer komplisert, 
ikke minst ved at impulsene går i alle 
retninger.» 

Når det gjelder norsk forskningsorga
nisasjon i dag, hevder utvalget at syste
met «sannsynligvis er mer sektorisert 
enn i de fleste andre OECD-land». Ut
valget ser også på et eget grunnforsk-
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D Andre kilder - Næringslivet 

Forskningsrådenes statistikkutvalg 
FOU-statistikk 1989 

ningsråd (dvs. NAVF) som noe sær
norsk. 

Mht. praksis i norsk forskningsorga
nisasjon er utvalget bl.a. opptatt av uhel
dige sider ved programforskning, bru
kerstyring, representasjon og manglende 
habilitet i styrer og råd. Mangfold er vik
tig - men dublering må unngås, heter det 
også. 

I det konkrete forslaget har komiteen 
funnet en viss inspirasjon i en OECD
rapport - nemlig «country review» for 
Norge fra 1985 (Review of National Sci
ence Policy - Norway, OECD, Paris 
1985). I OECD-sekretariatets bak
grunnsrapport fins et kort avsnitt om 
«Recasting the research councils» - og en 
antydning om en samling i ett forsk
ningsråd . Tanken er ikke tatt opp i ho
veddokumentet i rapporten ( «the exami
ners' report») - og representerer ingen 
generell OECD- rekommendasjon over
for Norge . 

Noen savn? · 
Utvalget uttrykker seg ofte nærmest i 
postulats form. Den nye modellen «vil 
løse problemene» heter det bl.a. - dette 
til tross for at nesten alle organisatoriske 
inndelinger erfaringsmessig har svakhe
ter. Samfunnet er komplekst, og ikke 
minst gjelder det offentlig FoU (med et 
budsjettfundament på 12.000 mill. kro
ner). De generelle problemer man har 
møtt i inn- og utland med å få organer av 
denne art til å fungere godt, kunne med 
fordel ha vært antydet. De vanskelig
heter som har preget og ofte paralysert 
Forskningsrådenes Fellesutvalg, Hoved
komiteen for norsk forskning og vårt 
tidligere Forskningspolitiske råd er gode 
norske eksempler i så måte. 

Utvalget understreker at man har 
drøftet en rekke alternative modeller. 
Men verken alternativene, eller argu
mentene for at de er blitt vraket, gjengis. 
Det vil nok mange se som en svakhet i et 
utvalgsarbeid. av denne art. 

- Instituttsektor D U&H-sektor 

Gjennomslag for modellen? 
Den enstemmige innstillingen appellerer 
åpenbart med sin enkelhet i hovedforsla
get - noe også flere av de første reaksjo
nene tyder på. Men gjennomslag er nep
pe garantert. Komiteen var nokså sne
vert sammensatt, og den går i praksis til 
angrep på departementenes innflytelse 
over store deler av den anvendte forsk
ningen. Like viktig - den utfordrer en 
hovedtese i forskningsministerens og 
Stortingets N orgesnett - nemlig at det 
fins noe som, essensielt sett, er «grunn
forskningsinstitusjoner». Utvalget har i 
praksis en helt annen oppfatning på dette 
punkt. På politisk hold vil nok også 
noen stille spørsmål om vi snarere enn et 
forskningsråd ville få et forskningsdirek
torat - ja sog2.r en gigantorganisasjon 
som minner om de snart forhenværende 
vitenskapsakademiene i Øst-Europa? 
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Groholt-utvalget 

Hans Skoie 

Forskningsrådene 
et internasjonalt bilde 

Artikkelforfatteren har sett nærmere på en del OECD-land med 
utgangspunkt i forskningsrådenes rolle. Han finner at man har 
forskningsråd i alle de undersøkte OECD-land med unntak av 

Japan\ med størst likhet for de råd som primært betjener 
universitetene. Rådene står generelt sett sterkt i det 

forskningspolitiske bilde - dette i klar kontrast til det noe kjølige syn 
på rådsmodellen som kom til uttrykk i den siste norske 

forskningsmeldingen. 

V i kan grovt sett skille mellom uni
versitets-/ disiplinforskningsråd og 

sektorforskningsråd. De siste er råd av 
ikke-disiplinær karakter som søker å ini
tiere og finansiere FoU-virksomhet som 
hovedsakelig er anvendt og sektorrettet. 

Universitetsforskningsrådene er som 
regel knyttet til U ndervisningsdeparte
mentet. Vi finner også enkelte sektor
forskningsråd innenfor dette departe
mentets domene på linje med disiplin
rådene (bl.a. NORAS i Norge), men 
som regel er disse råd knyttet til de re
spektive sektordepartementer. 

Rothschild-debatten 

Det synes som rådsmodellen bare har 
vært utsatt for ett alvorlig åpent angrep i 
etterkrigstiden. I England foreslo Lord 
Rothschild på begynnelsen av 1970-tallet 
- og regjeringen fulgte hans råd - å over
føre betydelige midler fra rådsbudsjette
ne til sektordepartementenes F o U -pos
ter - bl.a. ut fra ønsker om å styrke bru
kerstyringen for denne forskningen. Selv 
om forslaget ikke forutsatte noen avvik
ling av forskningsrådene - bare en re
duksjon i midlene for å redusere den 
forskerstyrte forskningen til fordel for 
den brukerstyrte forskning med ut
gangspunkt i et departement - ble refor
men møtt med det som trolig har vært 
den sterkeste forskningspolitiske pro
testdebatt i britisk etterkrigstid. 

Den britiske reformen synes ikke å ha 
spredd seg til andre land, og også i Eng
land ble den langt på vei reversert etter 
noen år. Det har riktignok skjedd en 
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styrking av sektordepartementenes 
FoU-midler i flere land, men dette har 
stort sett skjedd uten reduksjon i råds
budsjettene. 

Rådenes struktur og status 

Rådene har normalt et styre og/ eller en 
rådsforsamling med et større eller mind
re forskerinnslag blant medlemmene. 
Dette innslaget er særlig stort i det vi har 
kalt universitetsrådene. For sektorforsk
ningsrådene øker vanligvis brukerrepre
sentasjonen betydelig - uten at mønste
ret er helt entydig. Interessant nok beto
ner svenskene at også de nye sektor
forskningsrådene skal ha et flertall av 
forskere. 

Fra tid til annen dukker spørsmålet 
om forskningsrådenes formelle plasse
ring og status innenfor statsapparatet 
opp. Spørsmålet knytter seg ikke minst 
til spørsmål om forskernes selvstyre og 
autonomi. Ved etableringen av det na
sjonale forskningsrådet (NSF) i USA på 
slutten av 1940-tallet, ble alvoret i spørs
målet til fulle demonstrert. Ledende tals
menn for forskerne ønsket at NSFs di
rektør skulle velges av det nasjonale 
vitenskapsakademi for å markere forsk
ernes selvstyre. Men president Truman 
nedla veto mot forslaget, og etableringen 
av rådet ble utsatt i flere år som følge av 
dette. T ruman ønsket en direktør under 
«føderale vinger» for å forvalte offentlige 
midler. Og slik ble det. Også ved etable
ringen av NAVF i 1949 dukket dette 
spørsmålet opp. Vitenskapsakademiet 
ønsket å oppnevne halvparten av rådets 

medlemmer - noe regjeringen ikke fant å 
kunne akseptere. 

For NAVFs del må man vel si at en 
slik delegasjon og konsesjon til forsker
nes selvstyre ikke representerte det helt 
store brudd med tidligere praksis, uni
versitetenes omfattende selvstyre tatt i 
betraktning. Erfaringer fra krigen hadde 
ytterligere styrket troen på betydningen 
av akademisk frihet slik det også kom til 
uttrykk i partienes fellesprogram fra 
1945. Fra ledende departementshold be
tonte man at forskningsrådene skulle 
være «noko anna» enn et klassisk stats
apparat - det være seg både departement 
og direktorat e.l. 

Men selv om statsmyndighetene har 
instruksjons- og beslutningsmyndighet 
overfor forskningsrådene, både formelt 
og reelt, representerer også rådskon
struksjonen en måte som myndighetene 
på såkalt «armlengdes avstand» kan styre 
og påvirke forskningen. 

I dag er nok spørsmålet om myndighe
tenes politiske innflytelse over rådene 
særlig knyttet til øremerking av program
mer og budsjettposter. Debatten om øre
merking av budsjettene for NAVFs fa
gråd føyer seg pent inn i dette bildet. Det 
samme gjelder departements- og regje
ringsinitierte forskningsprogrammer og 
-sentra. 

Det kan også være naturlig å se på rå
dene som meglere/mellommenn mellom 
forskersamfunnet og statsmyndighetene. 
Dette tilsier nok samtidig at man må for
vente en viss turbulens på dette nivå - og 
kanskje i økende grad i tråd med rådenes 
engasjement i såkalt «strategisk forsk
ning»/anvendt forskning. 
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Harry S. Truman 

I hvilken utstrekning universitetsforsk
ningsrådene også finansierer anvendt 
forskning - eventuelt såkalt «orientert 
grunnforskning»/ «strategisk forskning» 
- varierer atskillig mellom landene, men 
tendensen til dette er åpenbart tiltagende 
i de fleste land . 

Den politiske debatt 

Departementenes forskningsfinansiering 
vil ofte være preget av den politiske linje 
disse organer fører til enhver tid. Mye 
samfunnsforskning går rett inn i den po
litiske debatt, og resultatene kan i enkel
te tilfeller «undergrave» regjeringens 
syn. Dette fikk lord Rothschild til å for
svare eksistensen av et uavhengig forsk
ningsråd innenfor samfunnsvitenskap: 

«It would be too much to expect Mi
nisters to show that their policies we
re misconceived.- But it seems ob
vious that in many cases the public 
interest will be served by such rese
arch being undertaken. » 

Rådsmodellen som sådan har ikke vært 
nevneverdig diskutert i noen av «våre 
land». Når den har vært berørt, har det 
stort sett vært for å understreke at forsk
ningsrådene er et sentralt element i den 
nasjonale forskningsorganisasjon. Dette 
gjelder aller mest som en helt sentral pil
lar i støtten til universitetsforskningen. 

Avstemmingen av rådenes budsjett
messige styrke vis-a-vis de generelle uni
versitetsbudsjetter og sektorfinansie
ringsorganer er derimot et langt mer 
åpent og uavklart spørsmål som fra tid til 
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annen dukker opp i alle land. I forholdet 
til departementene og andre sektorfinan
sieringsorganer er dette spørsmålet nøye 
knyttet til rådenes oppgaver og eventuelt 
deres «evne» til å håndtere anvendt 
forskning. 

På dette punktet har det også betyd
ning at rådsstrukturen er nokså forskjel
lig i disse land. Likheten er størst for de 
såkalte .disiplin/universitetsforsknings
råd, mens mønsteret for anvendte sek
torråd er langt mer broget. Her er også 
spørsmålet om hvorvidt statens FoU-fi
nansiering er organisert via et forsk
ningsråd eller et embetsverk e.l. løst 
svært forskjellig i de enkelte land. Mens 
NTNF i Norge ses på som et forsknings
råd, er dette ikke tilfelle for Tekes i Fin
land, STU i Sverige og Teknologirådet i 
Danmark som har mange av de samme 
oppgaver. 

Spørsmålet om de tradisjonelle univer
sitetsforskningsråd kan og bør engasjere 
seg også i annet enn tradisjonell universi
tetsforskning preget av søknader, er ikke 
enkelt. Mange råd har i de senere år 
åpenbart beveget seg i den retning gjen
nom «strategiske forskningsprogram
mer» og senterdannelser. Stort sett har 
myndighetene oppmuntret til en slik ut
vikling - delvis for å påvirke universi
tetsforskningen og delvis for å unngå å 
skape nye organer til å ta seg av nye opp
gaver. I en del tilfeller har denne utvik
lingen ledet til betydelige interne organi
satoriske spenninger og anklager fra 
forskersamfunnet om at «de frie forsk
ningsmidler» blir redusert og en oppor
tunistisk søkertilpasning til programmer 
o.l. blir nødvendig. I dag synes dette 

som et betydelig uavklart problem i 
mange land. 

Spørsmålet om hvilke råd man bør ha, 
har dukket opp i flere land i de senere år .... 
Mange faktorer leder til en slik spørs
målsstilling, bl.a. følgende: 

- Disiplinutviklingen 
- Multidisiplinær og interdisiplinær 

forskning 
- Større effektivitet og mindre byrå

krati 
- En organisasjonsstruktur preget av 

langvarig vekst og improvisasjoner. 

Den mest kjente debatten av denne ka
rakter fra de senere år er nok den som 
fulgte Morris-rapporten i Storbritannia. 
Med utgangspunkt i samarbeidsproble
mer mellom de engelske forskningsråd 
på bioteknologiområdet, foreslo Morris
komiteen å slå de engelske forskningsråd 
sammen til ett. Men forslaget ble ikke 
fulgt opp - man nøyde seg med å styrke 
samordningsfunksjonene, bl.a. ved å ut
nevne en formann som arbeider på full
tid. I Danmark og Finland har det vært 
fremmet forslag om å reorganisere og re
dusere tallet på råd. I Danmark førte det 
ikke fram, mens en reduksjon fra 7 til 4 
råd i Finland nå synes å ha visse sjanser 
til å bli gjennomført. Men her dreier seg 
jo tross alt bare om justeringer innenfor 
en organisasjon - Finlands Akademi. 
Tanken om ett forskningsråd i Norge vil 
naturlig nok være langt vanskeligere å 
realisere - her dreier det seg om flere 
selvstendige organisasjoner knyttet til 

(Forts. neste side) 
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Grø holt-utvalget 

Totale FoU-utgifter Off finansiert Fo U Forsvarsforskning som 
som andel av andel av totale off. 

N.kr. pr. innbygger Andel av BNP (%) total FoU (%) FoU-utg. (%) 

Danmark 
Finland 
Norge 
Sverige 
Nederland 
Storbritannia 
Frankrike 
Vest-Tyskland 
Canada 
USA 
Japan 

Kilde: OECD. 

(Forts. fra forrige side) 
ulike departement. Dessuten dreier det 
seg om både disiplin- og sektorforsk
ningsråd av sterk anvendt/virkemiddel
karakter. 

Kritikken mot forskningsrådene 

Fra tid til annen kritiseres ett eller flere 
råd for måten det løser sine oppgaver på. 
Flere forhold har vært trukket fram i 
denne forbindelse: 

- Rådene er for mye «postkasser» 
- Rå1enes anvendelse av «peer 

rev1ew». 
- Rådene sprer midlene for tynt 
- Rådene er for egalitære 
- Rådene er for byråkratiske 
- Habilitets- og konfidensialitets-

spørsmål 

Rådssystemet i Norge har et sterkere 
sektorielt innslag enn i de fleste land -
særlig som følge av NLVF, NFFR og 
NTNFs oppgaver av sterkt anvendt ka
rakter og den klare sektortilknytning på 
departementsplanet. Selv om NORAS 
har tilknytning til KUF, er også dette 
rådet klart sektorrettet - mot offentlig 
sektor og tjenesteyting. Paraplyorgani
sasjonen NAVF, med separate råd for 
fire faglige hovedområder, viser betyde
lige likhetspunkter med universitetsråde
ne i utlandet, og søker i økende grad «å 
få tak på» problemer knyttet til «strate
gisk forskning». 

Debatten om rådsorganisasjonen i 
Norge har særlig vært knyttet til spørs
målet om anvendt/brukerorientert sam
funnsforskning og NTNFs arbeidsområ
de. Etableringen av NORAS fulgte i 
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1 600 1,4 45,9 
1 900 1,7 38,9 
2 400 1,8 46,8 
3 600 3,0 36,9 
2 400 2,3 44,3 
2 400 2,3 38,7 
2 500 2,3 51,7 
3 200 2,9 34,7 
2 000 1,4 45,2 
4 600 2,9 48,7 
3 000 2,7 21,5 

kjølvannet av en langvarig debatt om det 
første spørsmålet. Den nye organisasjo
nen har ikke noen direkte parallell i de 
OECD-land vi har behandlet. Men det 
nye svenske socialpolitiske forskningsrå
det under Socialdepartementet har visse 
likheter som følge av innretningen mot 
anvendt samfunnsforskning - dog prin
sipielt av en langt «smalere» karakter enn 
NORAS. 

NTNF - uten klare paralleller 

NTNFs arbeidsoppgaver er brede - sam
tidig som rådet er ett av de mest sentrale 
industripolitiske virkemidler på det of
fentliges ,hånd. Rådet har i dag beveget 
seg så langt mot anvendt forskning og 
utviklingsarbeid under industriell innfly
telse og regi at det kan være grunn til å 
reise spørsmål om vi lenger primært har 
med et forskningsråd å gjøre. Denne ut
vikling har ikke skjedd uten betydelig 
debatt i og utenfor rådet - bl.a. knyttet 
til spørsmål om bevilgninger til NTH, 
instituttene og industrien/brukernes inn
flytelse. Heller ikke i de øvrige OECD
land vi har behandlet, finner vi noen kla
re forskningsrådsparalleller til NTNF. 

De norske rådene er alle preget av en 
betydelig forskerdeltakelse . Både gjen
nom selve rådsforsamlingen så vel som 
en rekke komiteer og underutvalg kom
mer dette til uttrykk. Dette atskiller seg 
vesentlig fra USA hvor en sterk faglig 
administrasjon og utstrakt anvendelse av 
«peer review» har en større plass. 

Også i Norge har myndighetenes sty
ring av forskningsrådene stort sett vært 
preget av prinsippet om «armlengdes av-

0,4 
1,7 
7,5 

26,9 
2,5 

45,5 
35,9 
12,7 
8, 1 

68,6 
-

stand». I enkelte større spørsmål har det 
likevel forekommet klare intervensjoner 
fra myndighetenes side. Fra den senere 
tid peker administrasjonen av innsat
sområdet informasjonsteknologi (IT) seg 
ut i så måte. Her intervenerte Nærings
departementet overfor NTNF og over
førte programansvaret fra NTNF til en 
nasjonal komite direkte under departe
mentet, bl.a. ut fra et ønske om en annen 
og klarere departementsstyring. 

Men vi finner ingen systematisk kri
tikk fra myndighetene overfor rådenes 
håndtering av et helt fagområde på linje 
med rådenes samfunnsforskningsengas
jement i England, Canada og USA på 
deler av 1980-tallet. I Norge var nok ten
densen snarere den motsatte på dette 
området - et ønske om mer samfunns
forskning - dog helst en annen og «rele
vant» samfunnsforskning - noe som nok 
medvirket til en rask vekst i departe
mentsmidlene til «forskning, utredning, 
forsøk m.v.», så vel som etableringen av 
RFSP/NORAS. Hovedinntrykket er li
kevel «ikke-intervensjon» i rådenes 
løpende virksomhet - slik situasjonen 
også har vært i de fleste av de øvrige land 
vi har studert. 

C V ed siden av de nordiske land er føl
gende land inkludert: England, Frankri
ke, Tyskland, Nederland, Canada, USA 
og Japan) 

Artikkelen bygger på Hans Skoie: Forsknings
organisasjon på regjerings- og forskningsråds
nivå i noen OECD-land. Rapport 8/91 fra 
NAVFs utredningsinstitutt. En forkortet ver
sjon av denne er gjengitt som vedlegg 1 i Grø
holt-utvalgets innstilling. 
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Grø holt-utvalget 

Ingvild Marheim Larsen 

Departementenes froSjekt-
og programmidler ti forskning 

Departementene har i stor utstrekning opprettholdt direkte 
bevilgninger til forskningsprosjekter til tross for at regjeringen på 
midten av 1980-tallet varslet at disse midlene i større grad skulle 

kanaliseres til brede programområder via forskningsrådene. Dette 
viser en undersøkelse fore tatt av NAVFs utredningsinstitutt. 

Rundt 1970 fikk de enkelte departe
mentene øremerkede midler til 

«forskning, utredning, forsøk m.v.» for 
å dekke departementenes egne behov for 
forskningsbasert kunnskap. Også før 
denne tid finner man eksempler på pro
sjekter som ble finansiert direkte av de
partementene. Det nye var at denne ord
ningen ble legitimert og satt i system, 
noe som resulterte i et betydelig antall 
prosjekter. 

Etter hvert dukket det opp en del kri
tikk mot departementenes bruk av slike 
prosjektmidler. Det ble blant annet hev
det at prosjektenes faglige standard var 
for dårlig, at oppstykkingen av midler i 
mange små og kortsiktige prosjekter var 
uheldig, at prosjektfinansieringen direk
te fra departementene ofte førte til en lite 
kritisk forskning pga. selvdisiplinering 
fra forskernes side, og at fragmentert og 
sektorisert prosjektinnsats førte til 
manglende helhetssyn på samfunnets 
problemer. 

På bakgrunn av denne kritikken be
sluttet regjeringen å kople forskningsrå
dene sterkere inn i behandlingen av 
forskningsdelen av departementenes 
oppdragsmidler. I forskningsmeldingen 
fra 1985 heter det at « ... detaljering og 
eventuell administrering av prosjektmid
ler til forskning av betydning for sentral
administrasjonens saksområder overlates 
til forskningsrådene eller klareres av 
dem». Utpregede utredningsoppgaver 
skulle derimot håndteres som før av fag
departementene. 

Undersøkelsen 

For å finne ut i hvilken grad departemen
tene har fulgt opp disse signalene, sendte 
NAVFs utredningsinstitutt spørreskje
ma til samtlige departementer med 
spørsmål om hvilke prosjekter departe
mentene bevilget midler til i 1989. Vårt 
tallmateriale inkluderer alle prosjekter 
som departementene selv har oppgitt in
neholdt en FoU-komponent. Størstede
len av prosjektene er, ifølge departemen
tene, «rene» FoU-prosjekter - om lag 
60% av prosjektene har 100% FoU-an
del. For å kartlegge eventuell endring i 
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departementenes prosjektinnsats, har vi 
sammenlignet med en tilsvarende over
sikt fra 1983. 

Økning i prosjektinnsatsen 

For 1989 har departementene samlet 
oppgitt at de ga bevilgninger til 641 Fo U
prosjekter. For 1983 var det tilsvarende 
tall 574. Vi har med andre ord vært vitne 
til en økning i prosjekttallet fra 1983 til 
1989. Samlet utgjorde bevilgningene til 
disse prosjektene ca. 190 mill. kr - en 
reell økning på 60% fra 1983. FoU-pro
sjektenes andel av departementenes tota
le FoU-midler har imidlertid bare økt 
svakt fra 1983 til 1989. Fo U-midler i de
partementene har generelt økt, og pro
sjektmidlene har fulgt etter. 

Variasjon departementene imellom 

Bak de samlede tallene skjuler det seg 
ulikheter departementene imellom mht. 
om de har fulgt opp de nye styringsim
pulsene for bruk av prosjektmidler til 
forskning. Olje- og energidepartemen
tet, Miljøverndepartementet og Kom
munaldepartementet har vært mest «lo
jale» mot retningslinjene fra 1985 og 
trappet ned sin direkte prosjektinnsats. 
Utenriksdepartementet og de tre næ
ringsdepartementene (Landbruksdepar
tementet, Fiskeridepartementet og N æ
ringsdepartementet) har i minst utstrek
ning fulgt de nye retningslinjene i så 
måte. 

Programmer i regi av 
forskningsrådene 

Til tross for at departementene har opp
rettholdt sin prosjektinnsats til forsk
ning, har de fulgt signalene når det gjel
der økt programsatsing. Samtlige depar
tementer satser atskillig mer på program
mer i forskningsrådsregi i 1990 enn de 
gjorde tidlig på 80-tallet. I 1983 var de
partementenes bevilgninger til forsk
ningsprogrammer 73 mill. kr. og bare et 
fåtall av departementene var involvert i 
programvirksomhet. I 1990 ga departe
mentene bevilgninger til 85 programmer 

med en samlet sum på 315 mill. kr. Alle 
departementer hadde programbevilgnin
ger i 1990. Olje- og energidepartementet 
kanaliserer en meget stor andel av sine 
FoU-midler til større programmer - i 
1990 var beløpet på om lag 130 mill. kr. 
Miljøverndepartementet bevilger også 
store beløp til programmer i regi av 
forskningsrådene. 

Økningen på programsiden har ikke 
skjedd på bekostning av departemente
nes direkte prosjektinnsats. Veksten i 
programmidlene er et resultat av økning 
i de samlede FoU-bevilgningene og ikke 
av nedgang i prosjektmidlene. Dette vi
ser at det, ikke overraskende, er lettere å 
øke innsatsen på et område enn å måtte 
prioritere mellom ulike tiltak. 

Fortsatt behov for prosjektmidler 

Intervjuer i de enkelte departmenter ga 
inntrykk av at det i mange departemen
ter anses å være behov for å opprettholde 
et visst omfang av egne prosjektmidler til 
FoU. Dette behovet synes også å ha blitt 
erkjent på sentralt forskningspolitisk 
hold. I stortingsmeldingen om forskning 
fra 1989 omtales organisering og styring 
av departementenes prosjektmidler. Det 
kan der anes en viss reversering i forhold 
til retningslinjene fra 1985 når det heter: 
« ... vil det ofte være hensiktsmessig åka
nalisere oppdragsbevilgninger direkte til 
forskningsmiljøene. Dette gjelder først 
og fremst kortvarige prosjekter som har 
sammenheng med konkrete forvalt
ningsmessige problemstillinger. Slike 
oppdrag vil bidra til den ønskede nærhet 
mellom forsker og bruker». Altså en viss 
modifisering av signalene fra 1985. 

Artikkelen bygger på Ingvild Marheim Lar
sen, Hanne Marthe Narud og Svein Kyvik: 
Departementenes Fo V-engasjement. Utvik
lingstrekk på 1980-tallet. NAVFs utrednings
institutt. Rapport 7/1991. Del I av rapporten 
er også publisert i NOU 1991:24. Organise
ring for helhet og mangfold i norsk forskning. 
Vedlegg 2. Departementenes finansiering og 
organisering av FoU-virksomhet. 

Ingvild Marheim Larsen er utredningskonsu
lent ved NAVFs utredningsinstitutt. 
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Terje Bruen Olsen 

Forskning utenfor universitets
klinikkene mest på fritiden? 

Ved universitetssykehusene inngår forskning som en naturlig del av 
virksomheten, i den øvrige del av sykehussektoren er dette langt fra 

tilfelle. I praksis ser det ut til at forskningsvirksomheten ved de mindre 
sykehusene mer er et resultat av enkeltpersoners interesse og 

motivasjon enn bevisst satsning og prioriteringer fra institusjonens side. 

Den FoU-virksomhet som foregår 
ved disse sykehusene, utgjør en 

svært liten del av den samlede medisins
ke FoU-virksomheten i Norge (2.000 år
sverk i 1989). Ca. 3/4 av den medisinske 
forskning utføres ved universitetene og 
universitetssykehusene, resten ved forsk
ningsinstitutter og -sentra. Knapt 1 % 
finner sted ved de sykehus som her er 
undersøkt spesielt. 

NAVFs utredningsinstitutt har kart
lagt omfanget av forsknings- og utvik
lingsvirksomheten (Fo U) i 1989 ved alle 
sykehus som ikke er universitetsklinik
ker. V el 100 sykehus inngikk i under
søkelsen, der man gjennom et spørre
skjema henvendte seg til avdelingene ved 
sykehusene. I alt 490 av 591 forespurte 
avdelinger besvarte spørreskjemaet, dvs. 
83%. 

Spredt innsats 

Ved 41% av avdelingene ble det utført 
FoU-arbeid. Forholdsvis mange perso
ner var, i større eller mindre grad, invol
vert i FoU-virksomheten . Denne utgjor
de imidlertid bare en mindre del av den 
totale arbeidsinnsatsen ved avdelingene. 
Til sammen ble det utført nærmere 70 
FoU-årsverk. Av disse ble ca. 50 utført 
av det akademiske personale, i første 
rekke legene. Dette utgjør knappe 2 % av 
samlet arbeidsinnsats. 

Blant personalet som deltok i FoU var 
det nærmere 600 leger, som utførte 36 
FoU-årsverk. Dette er 1.4% av det sam
lede antall legeårsverk ved disse syke
husene. 22% av alle legene var invol
vert i FoU-arbeidet. Hjelpepersonalet, 
dvs. pleiepersonale, laboratoriepersona
le, teknisk personale osv. stod for ca. 20 
av FoU-årsverkene. 

Kvinnene utgjør knapt 1/4 av alt aka
demisk personale ved de sykehus som er 
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undersøkt . For personale involvert i 
FoU er kvinneandelen 37%, men blant 
de forskningsaktive i legegruppen utgjør 
kvinnene bare 14 % . 

Forskning på fritiden 

Undersøkelsen viser også at FoU-arbei
det i like stor grad finner sted utenfor 
regulær arbeidstid som innenfor, når alle 
personalgrupper ses under ett. I lege
gruppen alene foregikk nesten 60% av 
forskningen utenfor regulær arbeidstid . 
Dette tyder på en høy motivasjon hos 
den enkelte, men også at forskning og 
faglig utviklingsvirksomhet fra sykehu
senes side er lavt prioritert i forhold til 
andre oppgaver. At en så stor del av 
forskningen foregår utenfor arbeidstid 
kan også ha konsekvenser for kvinnenes 
deltakelse i FoU-arbeidet. 

Vel 40% av FoU-virksomheten fant 
sted ved de 13 sentralsykehusene, som 
altså har en større FoU-intensitet enn de 
øvrige 95 sykehus. Dette fordeler seg 
igjen på 3/4 ved somatiske avdelinger og 
1/4 ved avdelinger for psykiske lidelser. 

2/3 av FoU-virksomheten ved syke
husene var knyttet til kliniske fag, mens 
1/6 fant sted innen samfunnsmedisin. 
Medisinske basalfag og parakliniske fag 
utgjorde bare en mindre del. 

Doktorgrader 

143 personer i undersøkelsen hadde ved 
utløpet av 1989 avlagt en doktorgrad. Av 
disse var 137 leger. Disse utgjør en for
holdsvis liten andel - bare 5% - av det 
samlede antall leger ved de sykehus som 
er undersøkt. 

Likevel kan man kanskje hevde at tal
let på doktorgrader er høyt i forhold til 
den beskjedne FoU-:-innsats som blir ut
ført. For en del leger er nok doktorgra-

den først og fremst et trinn i yrkeskarri
eren, - den gir kompetanse og fortrinn 
ved konkurranse om overordnede stillin
ger, men behøver ikke nødvendigvis åle
de til fortsatt forskning. 

Publisering 

Det undersøkte sykehuspersonalet opp
trådte som forfattere eller medforfattere 
av omlag 400 publikasjoner pr. år i peri
oden 1987-89. Registreringen av publi
kasjoner er forbundet med visse metode
problemer. For eksempel er langt fra alle 
publikasjonene forskningsrapporter i 
streng forstand, og medforfatterskap fo
rekommer hyppig. Likevel må man kun
ne si at antallet publikasjoner er relativt 
høyt i forhold til de utførte Fo U-år
sverk. Ca. 70% av publikasjonene er ar
tikler eller «abstracts» i tidsskrifter. Av 
disse er ca. 1/4 trykt i sentrale internasjo
nale tidsskrifter med «referee-system». 
30% av publiseringen skjer i form av av
handlinger, artikkelsamlinger, «papers» 
og rapporter av ulike slag. 

Som før 

Det har ikke skjedd noen vesentlig end
ring i andelen FoU-aktive leger fra 1978 
til 1989. Heller ikke har omfanget av 
forskning og forskningsrelatert virksom
het ved sykehusene forandret seg særlig i 
løpet av perioden. 

Terje Bruen Olsen: Forskning ved norske 
sykehus. En kartlegging av FoU-virksomhe
ten ved sykehusene utenfor universitetskli
nikkene, samt en oversikt over samlet medi
sinsk FoU i Norge. Rapport 5/91, NAVFs ut
redningsinstitutt. 

Terje Bruen O lsen er utredningskonsulent 
ved NAVFs utredningsinstitutt. 
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Om visjoner og 
virkelighet i Stortinget 
Hovedtrekkene i meldingen om høyere utdanning, Fra visjon til 

virke, ble bevart under Stortingets behandling. Kirke- og 
undervisningskomiteen samlet seg i stor grad om et felles opplegg, 

men tross det relativt harmoniske ytre, synes det klart at 
temperaturen til tider var høy i komiteen. Særlig gjaldt dette kanskje 

spørsmålene om et femte universitet og tildeling av doktorgrader. 

V i skal i det følgende gjennomgå Stor
tingets behandling av meldingen i 

fire punkter; harmoniforslagene, dis
sensforslagene, alternative forslag og sig
nalene. 

Harmoni 
Etableringen av det såkalte Norgesnettet 
ble vedtatt. Stortinget ber videre regje
ringen «legge fram forslag til en felles lov 
for høyere utdanning». Når det gjelder 
dimensjonering av høyere utdanning, 
ber Stortinget regjeringen «oppnevne et 
utvalg som skal vurdere dimensjonerin
gen av studenttallet ved universitetene og 
de regionale høyskolene». 
· I spørsmålet om forskningsandelen for 
de vitenskapelig ansatte ved de regionale 
høyskoler, vedtok Stortinget at det ikke 
skal «settes noen absolutt grense». Re
gjeringen hadde fremmet forslag om en 
andel på 25 % til Fo U-arbeid og 75 % til 
undervisning. Komiteen anbefalte i sin 
innstilling «stor grad av fleksibilitet». 
Spørsmålet om ekstern representasjon i 
universitetenes styrende organer har 
vært omstridt, men Stortinget vedtok 
enstemmig å be regjeringen fremme for
slag til lovendring slik at det oppnevnes 
eksterne representanter i disse organer. 

Pedagogisk seminar ved universitetene 
har til nå vært av ett semesters varighet, 
men utvides nå til to semestre. Enstem
mighet var det også om å opprettholde 
«dagens støttenivå for private, livssyns
baserte helsefaghøyskoler og førskole
lærerutdanning». Videre ble det medi
sinske studium i Trondheim komplett da 
Stortinget vedtok å opprette prekliniske 
studier. Ingen ba i denne forbindelse om 
kostnadsoversikt. 

Mange ble kanskje skuffet over at re
gjeringen valgte å vente til neste år med å 
presentere en egen melding når det gjel
der studiefinansiering og studentvelferd. 
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Stortinget sluttet seg her enstemmig til 
regjeringens opplegg. 

Dissens 
I spørsmålet om kompetanseopprykk til 
professor, kunne komiteen ikke enes. 
Høyre, Fremskrittspartiet og Sosialistisk 
Venstreparti stemte mot innstillingen, 
men resultatet ble likevel «en generell 
adgang til opprykk til professor for vi
tenskapelig personale som kan doku
mentere professorkompetanse» . Det he
ter videre at ordningen gjøres til gjen
stand for forhandlinger. 

Regjeringen varslet i meldingen at de 
ville prioritere å hjelpe studentene i tilba
kebetalingsfasen. Komiteens innstilling 
støttet forslaget om en nedsettelse av 
renten på studielån som har løpt · i 11 år 
eller mindre, og dette ble bifalt av Stor
tinget. 

Alternativt 
Komiteen foreslo i sin innstilling en kvo
teregulering av adgangen til å gå videre 
fra cand.mag.-nivå til hovedfag bare når 
karaktergrense gir for få hovedfagsstu
denter. Sosialistisk Venstreparti ville med 
sitt forslag om endring i U niversitetslo
vens § 44 føre fastsettingen av adgangs
begrensning tilbake til Stortinget. SVs 
forslag fikk bare 10 stemmer, - deretter 
ble komiteens innstilling vedtatt. 

Lærerutdanningens lengde var et an
net spørsmål som ledet til alternativt for
slag, fra Høyre og Fremskrittspartiet. 
Komiteens innstilling lød, stikk i strid 
med regjeringens forslag: «Allmenn
lærertdanningen utvides til 4 år». Innstil
lingen ble vedtatt med 67 mot 32 stem
mer. 

Plasseringen av utdanning innen me
dia, var et tredje punkt der det ble reist 
alternativt forslag. Komiteens innstilling 
gikk ut på at det «opprettes høyskoleut
danning for film og fjernsyn i tilknyt
ning til Oppland distriktshøgskole». SV 
fremmet et alternativt forslag der en slik 
utdanning ble foreslått lagt til Oslo. 
Fremskrittspartiet hadde gjort det klart 
at de ikke ville støtte noen av forslagene. 
SVs alternative forslag falt med 86 mot 14 
stemmer. 

Signaler 
Behandlingen i Stortinget viste at det er 
et bredt ønske om å utvide studieåret. 
Komiteen ber i innstillingen departe
mentet utrede «en ordning med et tre
semesters akademisk år, for å utnytte 
ressursene i høyere utdanning bedre». 
Målet er i denne sammenheng et under
visningsår på 39 uker. 

Et moment i kategorien «forvarsel» er 
Høyres klare holdning når det gjelder 
spørsmålet om generell studiekompetan
se, noe et flertall i det såkalte Blegen
utvalget har gått inn for. Høyre varsler 
allerede nå at partiet vil avvise tanken om 
å innføre en slik ordning. 

Relativt uproblematisk 
Stortingets behandling forløp relativt 
uproblematisk. Noen mer eller mindre 
overveide forslag ble lansert underveis, 
og det foregikk nok en viss «brannsluk
king» fra partigruppenes side overfor til 
tider overivrige komitemedlemmer. 

Behandlingen av meldingen viser at 
konfliktlinjene er få, - og små, innen 
dette politikkfeltet. Det er nok i stor 
grad distriktspolitikken og fordelingspo
litikken som ligger bak den uenighet vi 
tross alt finner. 
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Fysikk i Norge 
Forskningen innen fysikk er svak i Norge -

spesielt hvis vi sammenligner med våre naboland. Dette fremgår av 
NAVFs utredningsinstitutts analyse av publikasjoner og siteringer, 

basert på Science Citation Index. 

Man kunne kanskje være fristet til å 
avfeie dette med at «Norge er et 

lite land», hvor slike målinger ikke er 
signifikante. Vi tror imidlertid det er mer 
fruktbart å akseptere resultatene, og sø
ke forklaringer. (I) Hvorfor forskes der 
lite innen fysikk i Norge, og (II) hvorfor 
har denne forskningen så liten innflytelse 
internasjonalt? Noe mindre presist kan 
dette siste spørsmålet reformuleres som: 
«Hvorfor er norsk fysikk-forskning av 
så dårlig kvalitet?» Vi skal forsøke å an
tyde noen svar på disse spørsmålene. 

1. Innsats 
Satser Norge for lite innen fysikk? Det 
er velkjent at Norge satser beskjedent på 
grunnforskning innenfor naturvitenskap 
- både absolutt og relativt. 

Det er også mulig at de ressursene som 
går til fysikk kunne utnyttes bedre. Vi 
kan blant annet redusere universitetenes 
tekniske verksteder ( som har stort perso
nell), og i stedet kjøpe tjenester billigere 
fra industrien, slik tendensen er i USA. 
Grupperinger som primært arbeider med 
instrumentutvikling uten direkte målset
ning innen fundamental fysikk burde re
duseres . 

Denne lave satsingen er nok en del av 
årsaken til at fysikken står svakt i Norge, 
men vi tror ikke dette er den fulle forkla
nngen. 

2. Utdanning 
Nivået på utdannede fysikere ( cand. sci
ent., dr. scient.) er ujevnt i Norge. Dette 
har delvis sammenheng med at der kre
ves lite arbeid av studentene. 

Der stilles ikke tilstrekkelige minste
krav i pensum. Det er mulig å ta en 
dr.scient. -grad i fysikk uten å ha studert 
fundamentale emner som kvantemekani
kk, kondenserte mediers fysikk og sta
tistisk fysikk - bortsett fra det som inn
går i emnegruppen. 

En felles, nasjonal eksamen ( «quali
fying exam») ville kunne heve utdan
ningsnivået og bringe norske grader nær
mere internasjonale standarder. Men 
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man kan bare forvente større ytelser av 
studentene, hvis kravene til formelle gra
der og kompetanse også skjerpes ved an
settelser. 

3. Prioritering av 
forskning og kvalitet 
Vi har et sterkt inntrykk av at universi
tetene ikke verdsetter forskning tilstrek
kelig. Dette kan skyldes at universitete
nes organer ikke alltid har fullstendig 
oversikt over hvilke aktiviteter som re
presenterer grunnforskning og kvalitet. 
Der legges lite vekt på forskningsresulta
ter bl.a. ved fordeling av driftsmidler. I 
stedet legges der mye vekt på «prioriterte 
områder», på undervisningsbehov og på 
kandidattall. 

Ressurser til forskning fordeles via to 
kanaler; universitetenes budsjetter og 
forskningsrådene (hovedsakelig utstyr til 
forskning, og stipender). Forskningsrå
denes midler fordeles etter en faglig vur
dering, hvor nasjonale komiteer foretar 
prioriteringen. Dette er forskjellig fra 
prioriteringen av nye stillinger ved uni
versitetene, hvor andre, lokale hensyn 
ofte er avgjørende. Nye stillinger kan for 
eksempel få høy prioritet ut fra under
visningsbehov, selv om det aktuelle fag
området ikke representerer forskning i 
fysikk i vanlig internasjonal forstand. 

NAVF gjør en bedre jobb enn univer
sitetene, men også her kunne det effekti
viseres. Siden miljøene er så små, burde 
man i høyere grad innhente uttalelser fra 
sakkyndige, både utenlandske og nasjo
nale. Et svar på en søknad burde også 
vedlegges en detaljert vitenskapelig vur
dering fra anonyme sakkyndige. (Svaret 
«Prosjektet er godt, men kan ikke støttes 
av budsjettmessige grunner» er ikke til så 
mye hjelp. ) Når bevilgninger tildeles, 
burde man dessuten i større grad legge 
vekt på publikasjoner og siteringer. Pu
blikasjons- og siteringslister kunne for 
langes vedlagt alle søknader. 

En slik grundigere evaluering ville bli 

en belastning for NAVF. Dette kunne 
kompenseres ved at man primært ga stør
re og færre bevilgninger, for 3-5 år om 
gangen. Utdanningsstipend og post-dok
torstillinger kunne inngå i slike «pakke
bevilgninger» i større grad enn nå, og 
bedre kontroll og innflytelse over kandi
datenes progresjon etter at det individuel
le stipendet er tildelt bør tilstrebes. 

4. Faglig profil ved instituttene 
Fysikk-instituttene ved universitetene 
har de siste to tiår orientert seg langt i ret
ning anvendt fysikk, bort fra grunnforsk
ning. Dette har nok delvis sammenheng 
med påtrykk fra industrien, som ofte har 
mer kortsiktige interesser. I stedet for selv 
å gjøre anvendt forskning, er det mer ef
fektivt for industrien å gjøre dette i samar
beid med universitetene. Men dette er et 
farlig spill for universitetene. Der kom
mer inn personer på åremål, uten klar 
kompetanse i fysikk, som ved sin tilstede
værelse blir med på å redefinere institut
tets målsetninger. En annen fare er at uni
versitetets organer får et falskt inntrykk 
av at fysikk-miljøet er sterkt, og derved 
nedprioriterer nye stillinger i den egentli
g~ fysikk - i fagets internasjonale betyd
nmg. 

Anvendt forskning (i motsetning til 
grunnforskning) resulterer forøvrig ofte i 
færre publikasjoner i anerkjente tidsskrif
ter - og derved færre siteringer. 

Noen av universitetene er i for høy grad 
blitt yrkes-skoler der studenter trenes 
opp til spesifikke stillinger i industrien. 
En del av denne aktiviteten burde vurde
res overført til ingeniørhøgskolene eller 
separate fakulteter. 

5. Styreform 
Instituttene har kanskje en uheldig styre
form. Avgjørelser vedr. faglig profil tas av 
organer hvor bare en liten del av institut
tets faglige kompetanse er representert. 

For en del år siden ble instituttledelsen 
gjort mer «demokratisk». Enkelt formu
lert resulterte dette i at «professorveldet» 
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ble erstattet av et «amanuensisvelde». Vi 
tror denne form for pluralisme er like 
uheldig som de tidligere «føydalistiske» 
forhold, fordi høyt kvalifiserte professo
rer med meninger som avviker fra flertal
lets, kan bli ekskludert fra styrende or
ganer. Ved Fysisk institutt, UiB, er i dag 
bare tre av instituttets elleve professorer 
medlemmer av instituttrådet. Et slikt tall 
er neppe egnet til å sikre den beste faglige 
styring. På grunn av de forhold som er på
pekt under punkt 4 ovenfor, vil også per
soner uten kompetanse i fysikk få innfly
telse på styringen av forskningen i fysikk. 
Dette kan være uheldig. Vitenskapelig 
kompetanse kan sikres om alle professo
rer og professorkompetente førsteama
nuenser obligatorisk er medlemmer av in
stituttets råd. 

I den nåværende situasjonen er det for 
en høyt kvalifisert forsker ikke særlig at
traktivt å være instituttstyrer. Styrerens 
rolle betraktes mer som en «servicerolle» 
enn som en vitenskapelig ledelse av forsk
ningsaktiviteten. Styrer-stillingen utlyses 
ikke, styreren velges derimot fra institut
tets akademikere internt, vanligvis uten 
motkandidater og uten en seriøs disku
sjon av kandidatens målsetninger for in
stituttet. Valgperioden to år er veldig kort 
for utøvelse av vitenskapelig ledelse. Sty
rerens makt er begrenset av mange byrå
kratiske reglementer, og de ressurser som 
disponeres er små i forhold til enkelte av 
gruppenes ( eksterne) forskningsbudsjet
ter. Under slike forhold kan man ikke 
forvente at styreren engasjerer seg sterkt i 
instituttets progresjon. Den nye Univer
sitetsloven gir rom for forbedringer, men 
det skjer ikke automatisk. 

I Norge er det også slik at der for viten
skapelige lederstillinger ved universitete
ne eksisterer tilsvarende administrative 
stillinger ( rektor - universitetsdirektør, 
dekanus - fakultetsdirektør). Disse admi
nistrative lederne - som har funksjonstid 
lenger enn de tilsvarende vitenskapelige 
lederne ( og lik eller høyere lønn) - kan 
noen ganger få mye makt til tross for at de 
ikke alltid har relevante vitenskapelige 
kvalifikasjoner. En forandring, i retning 
av mer vitenskapelig dominert ledelse på 
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alle nivå, ville sikkert forbedre resultatene 
ved de akademiske institusjonene. 

Man burde stille større krav til faglig 
kompetanse i alle ledende vitenskape
lige råd og komiteer, og ikke overlate 
faglig ledelse av grunnforskning til per
soner som ikke har klar kompetanse 
innen fagområdet - i internasjonal be
tydning. 

6. Innavl 
Der er ofte en snever faglig spesifisering 
soni forlanges ved utlysing av stillinger, 
bl.a for å «passe inn» i en etablert grup
pe. Dette kan på kort sikt være gunstig, 
men er på noe lenger sikt klart uheldig . 
V ed å lete i et videre felt finner man ofte 
bedre kandidater. Den som ansettes skal 
først og fremst tjene fremtidige studen
ter, i mindre grad sine kolleger. Dette 
gjelder spesielt hvis det er en toppstil
ling. Forskningen som en gruppe er en
gasjert i på et visst tidspunkt, vil i alle fall 
ofte være foreldet og uaktuell i løpet av 
en 5-10 års periode, noe som tilsier at 
kravene om faglig innpassing ikke bør 
tillegges særlig vekt ved nyansettelser. 

Mange dr.scient.-kandidater beholdes 
i miljøene som førsteamanuenser. Dette 
er klart uheldig. Det burde være et mål å 
gi dem en utdannelse som gjør dem at
traktive også for andre universiteter. 

Større nasjonal ( og internasjonal) mo
bilitet vil kunne høyne nivået på forsk
ningen. Dette hensyn tilsier at man er 
tilbakeholden med å gi lokale opprykk, 
og at det gjøres obligatorisk å utlyse alle 
toppstillinger internasjonalt, ikke bare i 
Norden, men også i Europa og USA. 

7. Brain-drain 
Brain-drain fra fysikk går i to retninger; 
internt og eksternt. Den relativt lave 
lønnen i akademiske stillinger resulterer i 
at mange kompetente studenter velger 
andre felt. Dette forsterkes ved en nega
tiv sosial holdning til fysikk, som ofte 
assosieres med kjernekraft og våpen. 
Etablerte fysikere driver også bort fra fy
sikk, mot industri og industrielle anven-

dels er, fordi det der er lettere å sikre seg 
forskningsmidler og høyere lønn. 

Holdningen til inn- og utvandring er 
viktig for et lands vitenskapelige nivå. 
Innvandring av høyt kvalifiserte fors
kere burde oppmuntres og gjøres lette
re (bl.a. gjennom adgang til personlige 
avtaler) . Utvandring av ledende forske
re kunne bremses hvis man hadde an
ledning å tilby bedre forhold, for ek
sempel et «ekvivalent» tilbud ved et 
norsk universitet. 

Det er viktig å investere ressurser i å 
opprettholde god kontakt med ledende 
norske forskere som arbeider ved bedre 
universiteter i utlandet, noe som til en 
viss grad er mulig ved å engasjere dem i 
professor-Il stillinger, komiteer, osv. 
Deres synspunkter burde oftere inn
hentes og tillegges stor vekt ved viktige 
avgjørelser. Disse forskerne kunne bi
dra mye mer for å fremme norsk viten
skap enn hva man ville forvente ut fra 
deres beskjedne antall. 

Internasjonale forbindelser er meget 
viktige selv om de ikke resulterer i inn- el
ler utvandring. Dette er nå bredt aksep
tert i Norge, og antallet slike kontakter 
ser ut til å være i sunn vekst. Vi forventer 
en fortsatt rask forbedring på dette om
rådet etter som Norges bånd til de euro
peiske fellesskap blir sterkere. 

Rask forbedring må til 
Vi har her påpekt en del forhold som vi 
tror burde vurderes nøye for å forbedre 
nivået i norsk fysikk. Viktigst er kanskje 
instituttenes faglige profil og den høye 
graden av innavl. 

Vi håper at noen av våre forslag også 
kan stimulere våre kolleger og forsk
ningsrådene til å vurdere hvordan man 
kan høyne kvaliteten og effektiviteten av 
forskningen i fysikk, og kanskje også in
nen andre grener av naturvitenskap. Vårt 
mål er å bidra til å raskt forbedre situa
SJOnen mnen fysikk grunnforskning i 
Norge. 

Laszl6 Csernai og Per Osland er professorer i 
teoretisk fysikk ved Universitetet i Bergen. 
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De anvendte samfunnsvitenskapelige 
instituttene - på dagsorden igjen 

Den samfunnsvitenskapelige delen av instituttsektoren 
står igjen på forskningspolitikkens dagsorden. På oppdrag fra 

departementet har NORAS laget en tilråding om denne viktige delen 
av det norske forskningssystemet. Norge er blant de OECD-land som 

bruker mest av sine forskningsmidler til samfunnsforskning. Til 
forskjell fra mange andre land utføres svært mye av vår 

samfunns[ orskning i instituttsektoren. 

Instituttsektoren vokser fortsatt. NO
RAS ønsker nå å stanse denne veks

ten . «Etter NORAS' vurdering vil det 
neppe være tilstrekkelig tilgang på kvalifi
serte forskerrekrutter og finansierings
grunnlag over offentlige budsjetter til at 
alle eksisterende miljøer kan utvikles til et 
tilfredstillende kvalitetsnivå.» Framfor 
ekspansjon gjennom opprettelse av nye 
institutter ønskes konsolidering og skjer
pet kvalitetskontroll. 

NORAS mener at den nåværende fi
nansieringsstruktur er uheldig fordi 
ujevnt fordelte grunnbevilgninger hind
rer en konkurranse på like vilkår insti
tuttene imellom. Arbeidvilkårene varie
rer svært, og ved flere av instituttene er 
grunnbevilgningen for lav. I første om
gang vil NORAS at grunnbevilgningene 
jevnes ut · innenfor en ramme på 40-
60%. Etter hvert bør kvalitetsvurderin
ger bestemme hvor pengestrømmene 
skal flyte mest rikelig . Dersom et insti
tutt etter et par evalueringsperioder 
ikke når de ønskede kvalitetsmål, kan 
det føre til at grunnbevilgningen for
svinner. «For mange institutter vil dette 
være ensbetydende med at de blir lagt 
ned, eventuelt søkes integrert i et ster
kere faglig miljø.» Evalueringene bør 
også få innflytelse på fordelingen av 
program- og prosjektmidler. 

Når det gjelder instituttenes tilknyt
ningsform, anbefaler NORAS at de 
som nå er organisert som stiftelser, 
fortsatt skal være det. Institutter med 
dominerende statlige eier- og finansie
ringsinteresser bør bli forvaltningsor
ganer med særskilte fullmakter. For å 
oppnå bedre forskningspolitisk styring 
og koordinering bør disse instituttene 
knyttes til ett organ, med ansvar for å 
fordele grunnbevilgningene; NORAS 
foreslår Kirke-, utdannings- og forsk
ningsdepartementet. Dermed løses pro-
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blemene med sektordepartementenes 
dobbeltrolle som både eiere og brukere 
av bestemte institutter. 

Som i en rekke andre offentlige ut
redninger de siste 15 årene hevdes det 
også her at det er for mange små en
heter. Når det gjelder størrelsen på en
hetene, hevder NORAS at « .. . omkring 
20 forskerårsverk ... regnes som kritisk 
minstestørrelse for vedlikehold og vide
reutvikling av stabil instituttkompetan
se». 

NORAS foreslår videre « .. . en enk
lere og mer robust struktur i institutt
sektoren med færre og større institutter 
og instituttgrupper, særlig i Osloregi
onen». Det største reformpotensialet 
ligger i Oslo hvor følgende foreslås: 

1. Sammmenslåing og samlokalisering 
av sosialpolitiske forskningsinstitutter 

2. Samorganisering av institutter som 
arbeider med utenrikspolitikk, sik
kerhet, nedrustnings- og fredsspørs
mål 

3. Videreutvikling av miljøet rundt 
Institutt for samfunnsforskning (ISF) 

4. Utredning av samorganisering av 
institutter som arbeider med fysisk 
miljø, planlegging, transport og are
albruk 

5. Utredning av samorganisering av 
næringslivs- og forbrukerrettete insti
tutter 

Evaluering- kontroll eller læring? 
Tilrådingen knytter evalueringsvirksom
heten tett til det enkelte institutts økono-

miske framtid. Den sterke vekten på eva
luering som kontrollmiddel kan vanske
liggjøre en fruktbar dialog mellom 
myndigheter og forskere. Ikke minst når 
evalueringer skal gjennomføres såpass 
hyppig - hvert femte år antyder NORAS 
- kan det skapes mye usikkerhet og 
mindre tillit i forskningsmiljøene. A 
betone kontrollfunksjonen så sterkt kan 
svekke evalueringenes brukbarhet som 
gjensidig forskningspolitisk lærepro
sess. 

Orden og oversikt 
Tilrådingens ønske om orden, oversikt 
og sentral styrbarhet, fortjener å møte 
motforestillinger. Har man på sentralt 
forskningspolitisk hold de rette forut
setninger for å styre en stor og mang
foldig samfunnsvitenskapelig institutt
sektor? Dette retoriske spørsmål er 
ikke ment som en etterlysning av forsk
ningspolitiske «supermenn». Snarere 
tvert i mot. En viss drøfting av sen
tralstyringens grenser hadde vært på sin 
plass. Hvor mye oversikt og innsikt er 
det realistisk å forvente i noen få ho
der? NORAS understreker behovet for 
en «sentral forskningspolitisk plan og 
styringsvilje». Hvilke vurderinger og 
beslutninger bør fortsatt foretas lokalt? 

Evaluering av evalueringene 
Det kan være grunn til å stille spørs
målet: Hvem skal evaluere evalueringe
ne? Hvis evalueringene skal bli så kon
sekvensrike som NORAS nå legger opp 
til, blir det et svært krevende ansvar å 
evaluere. Skal bare forskere evaluere? 
Og i så fall, hvilke forskere? Konkur
renter fra instituttsektoren? Forskere 
fra U&H-sektoren med helt andre krav 
og arbeidsbetingelser? Vil forskerne 
greie å være uhildede nok når de vurde
rer sine kolleger? Vil fo rskningspoli tik
k ens «busy-bodies» ha tid nok til å re
flektere grundig over evalueringens kri-
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terier og premisser? Hvem kan repre
sentere det vide spekter av brukerinte
resser mange av instituttene skal 
betjene? 

Dersom evalueringer skal brukes hyp
pigere og mer konsekvensrikt, bør de 
knyttes til en bred debatt der evaluerin
genes forutsetninger og konklusjoner 
selv kan vurderes. V ed at så mange som 
mulig - både av forskere og brukere fra 
forskjellig hold - kommer til orde, kan 
den enkelte evalueringskomites og de 
sentrale forskningspolitikeres feilbarlig
het motvirkes. Å utvikle en velfungeren
de forskningspolitisk offentlighet er også 
en måte å styre den anvendte samfunns
forskningen på. Vi kan ikke gi noen 
enkel oppskrift på hvordan dette bør 
skje, men nøyer oss med å etterlyse en 
videre diskusjon av instituttpolitiske vir
kemidler. Forskning styres ikke bare 
gjennom penger og planer. For å reduse
re faren både for innsnevrende relevans
kriterier blant brukerne og faglig tradi
sjonalisme i instituttmiljøene bør virk
somheten i den samfunnsfaglige insti
tuttsektor stadig utfordres utenfra - både 
fra nye sosiale bevegelser og uavhengige 
intellektuelle. 

Brukere og relevans 
Forholdet mellom forskere og brukere 
drøftes lite i tilrådingen. Hvem er bru
kerne - er de alltid klart definert? Mulige 
brukere uten sterk organisering eller 
gode finansieringsmuligheter, hvordan 
vil de få dekket sine forskningsbehov? 
En kan ikke ta det for gitt at instituttene 
selv bruker av sine grunnbevilgninger til 
å finansiere forskning til fordel for fatti
ge brukere. Fra forskerhold kritiseres of
te departementene for å være lite fram
synte når de definerer sine forskningsbe
hov. Ofte må problemer ha blitt på
trengende før det blir erkjent at det 
foreligger behov for forskning. Hvem 
skal være framsynte og hvem skal finan
siere framsynthet? Hva er her oppgavene 
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for instituttene, for mulige oppdragsgi
vere, for NORAS? Spørsmål knyttet til 
forskningens relevans og hvordan denne 
best fremmes, behandles meget knapt. 
Mener NORAS at vi ikke har noe å be
kymre oss for i så henseende? Ved gan
ske enkelt å anta at relevans og kvalitet 
«er to sider av samme sak» avfeies en 
viktig diskusjon. 

Kvalitet og forskningsmarked 
NORAS er derimot bekymret for til
standen og utviklingen av kvaliteten på 
samfunnsforskningen i instituttsektoren. 
Redningen skal være finansiering basert 
på konkurranse og kvalitetskriterier. 
Dette høres besnærende ut. Her synes en 
markedsanalogi å ligge bak. Men hvor 
mange enheter er det egentlig å velge 
mellom på et gitt felt? Er et institutt spe
sialisert og godt på et område, vil det 
ikke nødvendigvis være det på et annet -
og det vil vanskelig kunne bli det fort. 
Det kan ta kort tid å legge ned et fagmil
jø, men vise seg tidkrevende og besvær
lig å finne eller utvikle en god erstatning. 

Størrelse og stordriftsfordeler 
Forslaget om en kritisk minstestørrelse 
på omkring 20 forskerårsverk for et in
stitutt synes basert på Universitets- og 
høyskoleutvalgets syn på instituttene i 
U&H-sektoren. En undersøkelse hos 
oss setter spørsmålstegn ved dette utval
gets vurderinger mht. instituttstørrelse. 
Det som fungerer godt i en sektor, tren
ger dessuten ikke fungere like godt i en 
annen. Likheter og forskjeller mellom 
U&H- og instituttsektoren bør vurderes 
grundigere. Andre har hevdet ( som Grø
holt-utvalget) at organisatorisk nydan
nelse kan være en forutsetning for faglig 
fornyelse. Det kan derfor være uheldig å 
legge så sterk vekt på stordriftsfordeler 
og behovet for konsolidering som det 
NORAS gjør. 

Forskerakademi i 
instituttsektoren? 
Forslaget om å utvikle miljøet rundt In
stitutt for samfunnsforskning i retning 
av et forskerakademi kan det være grunn 
til å stusse over. Både Universitets- og 
høyskoleutvalget og den senere forsk
ningsmeldingen hevdet jo som et klart 

~ prinsipp at forskerutdanningen er en 
1 oppgave for universitetene og de viten
f skapelige høyskolene. NORAS vil ha ut-
J redet mulighetene for et samarbeid om 
l forskerakademi eller forskerutdanning 
Cl mellom Universitetet i Oslo og «miljøet i 
~ Munthesgate». Forslaget virker uklart -
0 og i strid med tilrådingens ønske om or-
~ den og oversiktlighet. Det kan innebære 

utviklingen av et institutt med en under
lig dobbeltrolle, dels som et skjermet 
universitetstilknyttet akademi, dels som 
et konkurrerende institutt i den anvendte 
instituttsektor. V ridning av konkurran
sebetingelsene, noe NORAS ser som 
viktig å bekjempe, kan bli en konse
kvens. 

Den samfunnsvitenskapelige institutt
sektor har utvilsomt mye kompetanse 
som kan utnyttes bedre i utdanningen av 
nye forskere. Snarere ennå begrense det
te bare til ett bestemt miljø, burde det 
utredes på bred basis hvordan det best 
kan gjør~s. Minst tre spørsmål vil være 
viktige. En, hvor ligger spisskompetan
sen på ulike felter, i U&H- eller insti
tuttsektoren? Hva skal da arbeidsdelin
gen være? To, hvordan forholde seg til 
spenningsfeltet mellom faglig akademisk 
meritering på den ene siden og anvendt 
samfunnsforskning på den andre? Tre, 
residensplikt. På andre fagområder kre
ves at doktorgradsstudenter skal være 
minst et år på lærestedet selv om pro
sjektet deres er i instituttsektoren. 

Økonomien i forslagene 
Økonomien i forslagene er ikke nærmere 
behandlet. Hvor mye vil egentlig forsla
gene koste? Skal de foreslåtte tiltakene 
iverksettes gjennom dagens budsjetter, 
eller skal de finansieres gjennom ekstra
ordinære tildelinger? Nye bygninger er 
alltid kostbart. Det såkalte «sunk cost»
aspektet ved sammenslåinger er ikke be
rørt, dvs. hvor mye av tidligere investe
ringer i utstyr, bygninger og forbedrin
ger som vil gå tapt. I disse trange økono
miske tider vil de økonomiske konse
kvenser ha stor betydning for realiser
ingen av forslag om sammenslåinger og 
samlokaliseringer. Stordriftsfordeler i en 
økonomisk forstand er antydet og for
ventet, ikke sannsynliggjort. 

Tilrådingen fra NORAS er viktig. 
Den fortjener en bred debatt i tiden 
framover. 

Werner Christie Mathiesen er utredningskon
sulent, og Olaf Tvede seniorutreder, begge 
ved NAVFs utredningsinstitutt. 
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Christian Hambro 

Professor Ulf Torgersen har i Forsk
ningspolitikk nr. 2/91 et nokså krast 

utfall mot Statskonsults gjennomgang av 
instituttsektoren som sorterer under 
NORAS. 

Det er velkjent at den som er uenig i 
sak, gjerne angriper metode eller saksbe
handling. Det kan være berettiget. Saks
behandling og metode kan være så svak 
at arbeidet ikke er troverdig. Hva som er 
et godt beslutningsunderlag i organisa
sjonsspørsmål, er et tilbakevendende 
spørsmål som det kan være uenighet om. 

Torgersen skyter imidlertid over mål 
med sin kritikk fordi han ikke ser at det 
er forskjell på forskningsvirksomhet og 
konsulentvirksomhet. Konsulentvirk
somhet i Statskonsult innebærer 

- at vi arbeider for en oppdragsgiver 
- at dialogen med oppdragsgiver er ve-
sentlig 
- at vi er endringsorienterte 
- at vi skal bidra med et diskusjons- og 
beslutningsgrunnlag som oppdragsgi
ver kan bruke 
- at vi er rådgivende, men slik at opp
dragsgiver selv skal fatte beslutninger 
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. . 
- at v1 er normative 
- at vi arbeider innenfor knappe tids-
rammer 

Det som skiller konsulentvirksomhet fra 
forskningsvirksomhet, er bl.a. hvem 
virksomheten eller produktet av virk
somheten er rettet mot. Konsulentvirk
somhet har som mål å bidra med noe 
som er nyttig for en bestemt bruker, 
f.eks. ved å gi beslutningsgrunnlag og 
råd som i neste omgang kan føre til pro
blemløsning, bedre oppgaveløsning, en
dring i angjeldende organisasjon. 

I tillegg til intervjuer innhenter vi i or
ganisasjonsgjennomganger informasjon 
fra foreliggende materiale. Vi søker å 
systematisere kunnskap og synspunkter 
som allerede flyter i systemet. Vi beskri
ver den virkeligheten vi mener å ha sett 
og formidler den til oppdragsgiver sam
men med våre anbefalinger. Vi preten
derer ikke å servere den hele og fulle 
sannhet, men setter søkelys på proble
mer, dilemmaer, utfordringer og forbed-

«It is 
hetter to 

be roughly 
right than 
precisely 
w-rong» 

ringspunkter i den hensikt å etablere et 
grunnlag for diskusjon, beslutning og 
endring. Oppgaven er å gi et nyttig hel
hetsbilde, ikke en vitenskapelig bestem
melse ned til minste detalj. Slik sett pas
ser det engelske ordtaket «It is better to 
be roughly right than precisely wrong». 

Statskonsult er ingen fullstendig nøy
tral instans. Vi er en del av statsforvalt
ningen og forholder oss dermed til poli
tiske signaler og ønsker. På et overord
net nivå arbeider vi ut fra et program om 
å utvikle en bedre forvaltning innen ram
men av god ressursbruk. Sammen med 
rådende politikk på ulike områder legger 
dette føringer på anbefalingene våre. Vi 
er normative, og skal være det. 

De misforståelsene som kommer til 
uttrykk i Ulf Torgersens innlegg overbe
viser meg om at forskningsmiljøene og 
profesjonelle fagmiljøer som driver ut
rednings- og konsulentvirksomhet ville 
ha utbytte av nærmere kontakt, erfa
ringsutveksling og samarbeid enn det 
som eksisterer i dag. 

Christian Hambro er administrerende direk
tør i Statskonsult. 
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Norsk forskning i utlandet 

Ett mål settes ofte høyt innenfor 
norsk forskningspolitikk: å skape 

en kobling mellom norsk og utenlandsk 
forskning. Norge er, som et lite land, 
avhengig av god kontakt med utenland
ske forskningsmiljø for selv å kunne dri
ve god forskning. For at et slikt mål skal 
kunne realiseres, ville det være å forvente 
at man la forholdene til rette for forsk
ningsopphold i utlandet, noe som imid
lertid ikke er gjort på alle områder. Den 
som vil fullføre en forskningsutdanning i 
utlandet må regne med liten støtte både 
fra forskningsråd og myndigheter. Spesi
elt NTNF fører en praksis som ikke ser 
ut til å prioritere slike forskningspros
jekt. Heller ikke norske skatteregler re
flekterer noen god forskningspolitikk på 
området. 

Rettsavgjørelse endrer 
ligningspraksis 
Hvis man under arbeidet med en doktor
grad ønsker et utenlandsopphold, gir 
både NAVF og NTNF normalt et til
leggsstipend for å dekke meromkostnin
gene . Hvis man derimot velger å ta hele 
doktorgraden i utlandet, praktiserer 
NTNF en politikk som gjør at man 
kommer langt dårligere ut enn om man 
fullførte prosjektet ved en norsk institu
sjon. En doktorgradskandidat i utlandet, 
med stipend fra NTNF, må klare seg 
med et stipend som inntil nylig har vært 
på 80.000 kr. i året. I tillegg har NTNF -
også inntil nylig - ikke villet gi noen 
støtte til omkostningene i forbindelse 
med forskningen. NTNF har ikke gitt 
dekning til kontorhold, datainnsamling, 
reiser, kongresser og konferanser. En 
doktorgrad i utlandet har således vært et 
rimelig prosjekt for NTNF, spesielt ved 
at NTNF ikke har betalt noen arbeidsgi
veravgift og at de har hevdet at stipendet 
skal være fritatt for skatt. Det siste har 
også vært en praksis som ligningskonto
rene rundt om i landet har akseptert -
inntil nylig. Men med en dom fra Trond
heim byrett i år, har domstolene gitt klar 
beskjed om at slike stipend skal skattleg
ges på vanlig måte. 

Hva er et stipend? 
Byretten behandlet en klage fra en sti-
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pendiat som hadde hatt et NTNF-sti
pend på 80. 000 kr. i året, som var 
brukt til et doktorgradsprosjekt i ut
landet. Dette stipendet hadde vært sti
pendiatens eneste finansiering for pro
sjektet. Trondheim ligningskontor hev
det at stipendet skulle skattlegges som 
inntekt. Stipendiaten på sin side hevdet 
at stipendet skulle fritas for skatt; lov
verket sier nemlig at stipend ikke skal 
skattlegges så lenge de ikke er å regne 
som lønn. I tillegg sies det eksplisitt at 
stipend gitt under utdanning ikke skal 
skattlegges. Dette gjelder for eksempel 
hovedfagsstipend, som i dag er på ca. 
60.000 kr. Når så et forskningsstipend 
bare er på 80.000 kr., og i tillegg kan 
sies å være et stipend for en utdanning 
- riktignok en doktorgradsutdanning -
burde også et slikt stipend være fritatt 
for skatt . Dette ville være i overens
stemmelse med den praksis som hadde 
vært ført så langt, og som NTNF har 
støttet seg til. Byretten viste derimot 
intet gehør for disse argumentene. Selv 
om stipendet bare var på 80.000 kr., og 
var brukt til doktorgradsutdanning, 
måtte det regnes som skattepliktig inn
tekt. 

Dommen vil sannsynligvis få konse
kvenser for ligningsmyndighetenes be
handling av stipendiater i utlandet. De 
vil ha rett til til å skattlegge stipend 
uansett formål og størrelse så lenge det 
er stipend som er gitt til personer som 
har avsluttet en høyere utdanning med 
hovedfag eller diplomoppgave. Dette 
betyr videre at det er et skille mellom 
forskning og en del andre aktiviteter. 
Det står nemlig helt klart i lovverket at 
stipend gitt til kunstnere, uansett stør
relsesorden, ikke er skattepliktige. Ek
sportrådskandidater i utlandet er også 
sikret mot å få sin inntekt, som vanlig
vis er lavere enn en inntekt for tilsva
rende posisjon i Norge, skattlagt. For 
forskere finnes det derimot intet som 
sikrer at man kan nytte stipender -
uansett type - fullt ut. Forskningssti
pender er å betrakte som skattepliktig 
inntekt, selv om stipendiaten er bosatt i 
utlandet. 

Konsekvenser for stipend
tildelingene? 
Dommen bør få konsekvenser for forsk
ningsrådenes stipendtildelinger. Det kan 
neppe i særlig grad oppmuntre til for
skerutdanning i utlandet når stipendiaten 
kommer så dårlig ut sammenlignet med 
stipendiater i Norge. En vanlig lønn in
nen forskerutdanning i Norge ligger i 
lønnstrinn 23 -25, noe som gir en net
toinntekt som er over dobbelt så høy 
som for en som tar sin utdanning i ut
landet. 

Dommen i byretten vil videre bety at 
de som har fått stipend fra NTNF for 
videregående studier i utlandet må regne 
med å få dette kraftig redusert, på tross 
av at NTNF i utgangspunktet har forsik
ret om at slike stipend normalt ikke 
skattlegges. Man kan heller ikke vente at 
NTNF vil gi noen dekning for en slik 
inntektsreduksjon. I forbindelse med sa
ken i byretten har NTNF sagt klart fra at 
man ikke på noen måte vil bidra til å ret
te opp for de reduserte inntekter stipen
diaten nå får. Dette må bety at NTNF 
mener det er rimelig at en under fors
kerutdanning i utlandet bare har ca. 
60.000 kr. å rutte med årlig. 

Klarere retningslinjer 
Så langt må man kunne hevde at lite er 
gjort for å sikre at den som tar initiati
vet til forskningsopphold i utlandet skal 
sikres et rimelig økonomisk grunnlag. 
Verken lovverket eller praksis hos 
NTNF har så langt utrettet noe. Imid
lertid arbeides det i departementene for 
å komme fram til en bedre ordning. En 
slik ordning vil formodentlig tvinge 
fram klarere . retningslinjer samt sikre at 
et viktig mål i forskningspolitikken får 
muligheter til å realiseres. En ny ord
ning vil forhåpentligvis ikke bare få 
innvirkning overfor lovverket, men 
også overfor NTNF. Spesielt det siste 
vil nok ha betydning da det kan virke 
som om NTN F er mer interessert i å 
holde sine utgifter på et minimum enn 
å tenke på hva som gagner forskningen. 

Thomas Dahl er forsker ved Senter for tekno
logi og samfunn, Universitetet i Trondheim. 
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Forskningssystemet i endring 
Derek de Solla Przce viste for ca. 3 0 år siden at 

forskningen de siste 25 0 år har hatt en vekst som grovt kan 
framstilles som en eksponensiell kurve. Antall forskere, tidsskrifter og 
artikler er blitt fordoblet hvert 10-15 år. Denne dramatiske veksten 
må før eller senere avta, og vekstkurven vil vise seg som starten på 
en logistisk, S-formet kurve. En vil m.a.o. få synkende vekst mot 

et endelig metningspunkt. I overgangsperioden vil forvirringen 
råde i systemet, inntil metningspunktet er nådd og 

«nye grunnregler» for hvordan vitenskap 

Etterkrigstiden, og særlig tiåret fram 
til slutten av 60-årene, var en gull

alder for forskningen. 70-årenes svake 
vekst, særlig i grunnforskning og ved 
universitetene, kunne indikere at den 
bratte vekstkurven var brutt. På 80-tallet 
har imidlertid veksten igjen tatt seg noe 
opp i de fleste OECD-land, og grunn
forskning har til dels hatt betydelig 
vekst, f.eks. i Frankrike og USA. Stor
britannia og Nederland er imidlertid vik
tige unntak i dette bildet, og det kan 
være lite som tyder på at det generøse 
klimaet fra 60-årene vil komme tilbake. 

«Steady state» 
John Ziman ga i 1987 ut en rapport (Sci
ence in a «Steady State». The Research 
System in Transition; London: SPSG) 
der han i Price' ånd analyserte den forsk
ningspolitiske utviklingen i 80-årene, 
som i hvert fall fra britisk ståsted har for
tonet seg som svært turbulent. Ifølge Zi
man er metningspunktet for veksten i 
forskningsressursene nå i praksis nådd; 
det er lite realistisk å regne med at det 
igjen kommer tider med høy, stabil 
vekst. Forskningen står derfor overfor 
siste fase i en smertefull tilpasning til 
nullvekst ( «s teady state»), og tilvante fo
restillinger om forskning og forsknings
politikk må erstattes av nye. Han ser ut
viklingen i 80-årenes forskningspolitikk i 
sammenheng med det økende trykket på 
systemet, og nevner som typiske trekk 
at: 

- det blir stilt strengere krav til doku
mentasjon av kvalitet og effektivitet 
( evaluering, indikatorer) 
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- forskerutdanningen reorganiseres og 
effektiviseres 

- beslutninger «politiseres» og myn
dighet sentraliseres 

- kravene til prioritering og omdispo
nering er skjerpet og nedlegginger 
hører til dagens orden 

- de forskningspolitiske «criteria of 
choice» er blitt mer nytteorienterte 

- grunnforskning blir oppfattet mer 
som «strategisk ressurs» enn som 
«advancement of knowledge» 

- tverrfaglige og/eller problemorien
terte programmer og sentra på insti
tusjonelt og nasjonalt nivå tar mer av 
oppmerksomheten og ressursene 

- undervisning og forskning ved uni-
versitetene søkes atskilt, m.v. 

I tillegg til trykket utenfra, er også forsk
ningens interne dynamikk, særlig økte 
instrumentkostnader og organiseringen i 
store forskergrupper, med på å forsterke 
tendensene til «kollektivisering», med 
det dette fører med seg av sentralisering 
av myndighet og innsnevring i den indi
viduelle frihet. 

En konferanse i Italia i oktober 1989 
hadde Zimans tese om forskningens ut
vikling mot «steady state» som tema, og 
mange internasjonalt kjente forsknings
politiske analytikere som deltakere. Bi
dragene er publisert som en bok på vel 
400 sider. Som andre konferanserappor
ter er nok også denne av ujevn kvalitet. 

Den inneholder imidlertid mange svært 
interessante enkeltbidrag og represente
rer som helhet en oppsummering av sta
tus i en viktig debatt om forskningssy
stemets problemer og framtid. Bokens 
fire seksjoner belyser ulike aspekter ved 
Zimans diagnose: (1) «steady state»-te
sens gyldighet; (2) forskningens kon
taktflate med brukere og samfunn; (3) 
nye forskningspolitiske tilnærmings
måter og teknikker; og ( 4) individets 
plass i kollektivisert forskning. Boken 
avrundes med noen refleksjoner om den 
videre utvikling og hvordan vitenskaps
studier kan bidra til å identifisere og be
lyse trekk ved denne. 

Store variasjoner 
Mange deler Zimans syn om at forsk
ningssystemet står overfor strukturelle 
endringer, selv om de tendensene som 
Ziman tolker som symptomer på «steady 
state» varierer mye fra land til land, både 
i form og styrke. Internasjonal forsk
ningsstatistikk bekrefter imidlertid ikke 
at «steady state»-tesen gir en dekkende 
forklaring på det som skjer. FoU-ressur
sene har i mange land økt til dels betyde
lig på 80-tallet, også innen grunnforsk
ning og forskerutdanning, selv om deler 
av forskningssystemet isolert sett kan 
oppleve situasjonen som «steady state», 
fordi ressursene fordeles mer selektivt og 
via nye kanaler. 

H arvey Brooks mener at den realisme 
som tilsynelatende preger «steady state»
tesen egentlig representerer en mangel på 
fantasi som kan gjøre tesen selvbekref
tende. Riktignok er det tegn i tiden som 
støtter tesen som f.eks. budsjettunder-
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The Albert Einstein Memorial, Washington, DC. 

skudd; begrensning i veksten i offentlige 
utgifter; økende skepsis til grunnforsk
ning som avgjørende faktor for vekst og 
utvikling. Men Brooks understreker de 
nye oppgaver som forskning kan bidra 
til å løse. Befolkningsvekst, miljøkrise, 
utvikling av ny teknologi og mestring av 
teknologiens negative sider - dette er 
problemområder der behovet for kunn
skap og nye synsvinkler vil bli så stort at 
de kan bidra til å konsolidere og utvide 
grunnlaget for vekst. 

Samarbeid 
Utvidet samarbeid mellom universiteter 
og industri i mange, ofte nye former, er 
et særtrekk ved 80- og 90-årenes FoU
politikk. I enkelte land er det en forkla
ring på noe av ressursveksten i perioden. 
Effektiv utnyttelse av FoU-ressurser blir 
i denne sammenhengen ikke så mye sett 
som et spørsmål om «relevans», som 
hvor godt Fo U-systemet henger sammen 
og hvor godt samarbeidet er på tvers av 
institusjonelle og kognitive grenselinjer. 
Det gjør det viktig å finne måter å over
vinne kulturelle barrierer for samarbeid, 
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et spørsmål som tas opp i bokens andre 
seksjon. Organisatoriske tiltak alene, 
uten personlige kontakter og gjensidig 
forståelse, kah ikke løse slike problemer. 
Marcel LaFollette tar på bred basis opp 
spørsmålet om eiendomsrett til forsk
ningsresultater, herunder aspekter ved 
dette spørsmålet, som har vist seg som 
noen av de mest problemfylte i samar
beidet mellom industri og akademisk 
forskning. Det gjelder ikke bare rettfer
dig fordeling av mulige inntekter, men 
også om begrensninger i forskeres åpne 
diskusjon og muligheter til å publisere 
resultater. 

Strategi og evaluering 
Bokens tredje seksjon omhandler nye til
nærmingsmåter til forvaltning, organise
ring og prioritering innen FoU. Stikkord 
er strategi og evaluering. Evaluering blir 
ikke, på samme måte som det «s teady 
state»-tesen legger opp til, primært sett 
som virkemiddel for nedlegging og ned
skjæring. Susan Cozzens tolker den ster
ke veksten i omfang og former som 
forskningsevaluering har hatt i 80-årene 

som et uttrykk for en oppfatning om at 
det nå er måten forskningsressurser for
valtes på som mer enn noe annet avgjør 
om en får ny økonomisk vekst. Evalue
ringsbølgen gjenspeiler også en økende 
oppmerksomhet om vitenskapens og 
teknologiens gjennomgripende virknin
ger i samfunnet. Hun forutser at evalue
ring etter hvert vil bli mindre konsen
trert om forskningens vitenskapelige 
kvalitet, og mer dreie seg om det bidrag 
den yter i forhold til nasjonale mål. Arie 
Rips artikkel om evaluering handler nett
opp om slike evalueringer, særlig i til
knytning til større, teknologiorienterte 
programmer. EFs økende FoU-engasje
ment har bidratt til at det har skjedd en 
metodologisk utvikling og en oppbyg
ging av miljøer for evaluering av strate
giske forskningsprogrammer. Utviklin
gen av programmer som forvaltnings
form innen forskning og av metodene 
for å evaluere dem, er fremdeles i en eks
perimentell fase. Rip ser derfor evalue
ringer av slike programmer som innfalls-

(Forts. neste side) 
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(Forts. fra forrige side) 
vinkel for å «følge og studere prosesser 
og endringer i FoU-systemet». 

Remi Barre og Ron ] ohnston er beg
ge talsmenn for et sterkere innslag av 
«strategiske» perspektiver i nasjonal 
forskningspolitikk, og fremhever særlig 
behovet for nye metoder for «planleg
ging» ( «foresight», «la prospective» ), 
mer og nye former for evaluering, mer 
detaljerte data og nye indikatorer, for
mulering av brede, samfunnsmessige 
mål som grunnlag for prioritering og 
koordinering, etc. Dette krever en ster
kere sentralisering i forskningspolitik
ken. De fleste land har i løpet av 80-
tallet tatt i bruk noen strategiske verk
tøy, om enn i beskjeden utstrekning 
foreløpig Gapan og Frankrike muligens 
unntatt). Men selv i USA erkjenner en 
svakhetene med et pluralistisk FoU
system, særlig med henblikk på evne til 
prioritering på overordnet nivå og i for
hold til nasjonale mål. Artikler av Da
ryl Chubin og Albert Teich refererer 
denne diskusjonen. En helt fersk rap
port fra Kongressens «Office of Tech
nology Assessment» formulerer forøv
rig kritikken i kraftige ordelag. 

Forskningens autonomi 
Det foregår åpenbart en generell til
stramming, sentralisering og «politise
ring» i FoU-systemet. Mange er opp
tatt av om dette vil undergrave vilkåre
ne for forskning som fri, sannhetssø
kende virksomhet. Bokens fjerde 
seksjon drøfter den plass forskningens 
autonomi og den enkelte forskers frihet 
kan ha i et system preget av kollek
tivisering, kommersialisering og byrå
kratisering. Ifølge Helga Nowotny vil 
spørsmålet om «forskningens frihet» 
særlig dreie seg om hvordan det i stadig 
mer gjennomorganisert forskning frem
deles kan være mulig å opprettholde ni
sjer som gir den individuelle forsker 
kreativt spillerom. Også John Ziman 
understreker i en artikkel om forskning 
som karrierevei at for stadig færre fors
kere vil de tradisjonelle, mertonske 
normer ( originalitet, universalitet, åp
enhet etc.) gjelde i ren form. Det er 
like mye et resultat av indre prosesser 
som av ytre press. Ziman ser ingen 
enkle mottrekk mot forvitringen av det 
individualistiske frihetsidealet, men un
derstreker den fare for intellektuelt for
fall som dette representerer~ Bedre 
forskningsledelse kan i noen grad ivare
ta hensynet til . frihet og kreativitet. 
Samtidig må forskere avlastes for unød
vendige utslag av byråkratiseringen; 
f.eks. mener han at forskningsråd kan 
avlaste forskerne ved å legge mindre 
vekt på detaljerte prosjektbeskrivelser 
og mer på dokumenterte meritter. 
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Mål, verdier, normer 
Et generelt budskap i boken er at ingen 
del av forskningen kan unntas fra stren
gere krav til legitimering, begrunnelse 
og dokumentasjon. Ziman, Nowotny 
og Rip kan tolkes som forsøk på å be
grunne at tradisjonelle mål, verdier og 
normer for vitenskapelig forskning bør 
og kan fungere også i forhold til stadig 
mer «bundet» forskning, men i nye for
mer. Det må være mulig å forene bun
dethet og samfunnsmessig ansvar med 
kjernen i det som har vært sett som 
essensielt for fri forskning; å se «kunn
skap for sin egen skyld» som mål, å ha 
autonomi og frihet, og å kunne følge de 
klassiske, mertonske normer. 

Mye av diskusjonen om disse målene, 
verdiene og normene har vært preget av 
et ønske om at de bør oppfattes som de
skriptivt dekkende for hvordan grunn
forskning faktisk skjer og grunnforskere 
faktisk opptrer. Det kan ha skapt et for
enklet og idealisert bilde av denne forsk
ningen. F.eks. blir «avsløringer» av at 
forskere ikke alltid etterlever normene så 
strengt, gjerne sett som «skandaløse» (jf. 
« The Double Helix»). Det kan også ha 
bidratt til å skape et bilde av anvendt 
forskning som forskning der hensynet til 
kunnskap «i seg selv», vitenskapelig fri
het og respekt for vitenskapelige normer 
er helt fortrengt av andre hensyn. Men 
såvel « bundet» som «fri» forskning må, 
under ulike betingelser og på varierende 
måter, gjøre gjeldende fundamentale for
utsetninger og normer for vitenskapelig
het. «Rene» vitenskapelige grunn-nor
mer formuleres og realiseres i prinsipielt 
«urene» former i komplekse og skiftende 
situasjoner; det må også gjelde moderne, 
«kollektivisert» forskning. Det viser 
kanskje til ett aspekt ved den rolle akade
misk grunnforskning bør spille i kraft av 
sitt særlige ansvar for å holde i hevd den 
vitenskapelige forskningens tradisjonelle 
normer, mål og verdier. En slik rolle kan 
den få bare om den opptrer som aktiv 
medspiller i det «FoU»-kompleks som 
stadig vokser i omfang og form, ikke om 
den ser det som et mål å legitimere sin 
rett til særbehandling som en beskyttet 
og skjermet virksomhet i forhold til de 
krav og begrensninger som annen offent
lig finansiert virksomhet er underlagt. 

Susan Cozzens, Peter Healey, Arie 
Rip & John Ziman (ed.) 
The Research System in 
Transition. Kleuwer Academic 
Publishers (Dordrecht/Boston/ 
London 1990) 

Egil Kallerud er fagkonsulent i NAVFs admi
nistrasjon, Fellessekretariatet 

EFs FoU-programmer for forskning 
og utvikling har vokst vesentlig i 

omfang og betydning på 1980-tallet, og 
utgjør i dag den viktigste og raskest vok
sende enkeltkilde for industriell forsk
ning og utvikling i Europa. Den grunn
leggende ide er at Europa må samordne 
sin innsats spesielt innen den ressurskre
vende teknologiske og industrielle FoU, 
for å møte utfordringen fra Japan og 
USA. Erfaringene så langt tyder på at 
både bedriftene og forskningsinstitutte
ne ser på EF-programmene som et viktig 
bidrag til sin kunnskaps- og kompetan
seutvikling, og for utbyggingen av inter
nasjonale nettverk. Men det har også 
kommet kritiske evalueringsrapporter, 
og i tråd med deres anbefalinger legges 
det nå vekt på å gjøre EFs forsknings
programmer mer effektive og resultato
rienterte. Det 3. rammeprogrammet pre
ges derfor av et redusert antall delpro
grammer, nærmere integrasjon mellom 
EF og Eureka, satsing på løpende evalu
ering, og spesielt med fokus på applika
sjons- og utviklingsprosjekter som kan 
gi økt industrielt utbytte. Men rene 
kommersielle utviklingsprosjekter vil 
fortsatt falle utenfor rammeprogrammet, 
bl.a. av hensyn til EFs konkurransereg
ler. 

Norske muligheter - og 
begrensninger 
Dersom Norge skal kunne dra langsikti
ge fordeler av vår deltagelse i EFs forsk
ningssamarbeid, er det særlig to fallgru
ber som_ bør unngås. Den ene består i at 
vi betaler vår betydelige inngangsbillett, 
men i praksis overlater til andre lands 
myndigheter og konkurrerende bedrifter 
å bestemme innholdet og høste fordelene 
av programmene. Erfaringene fra andre 
internasjonale programmer tyder på at vi 
som regel ikke er flinke nok på dette 
punktet. 

Den andre fallgruben består i at vi kun 
betrakter EF-programmene som en eks
tra finansierings- og reisemulighet, og 
kaster oss inn i en kamp for å sikre vår 
«rettmessige» andel av forskningsbevilg-
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EFs forskningsprogrammer 
en industristrategisK utfordring 

ningene uten å foreta en industristrate
gisk vurdering av hva vi ønsker å oppnå 
ved vår deltagelse. Ettersom hverken vå
re forskningsmiljøer eller industribedrif
ter vil ha kompetansemessig eller finansi
ell ryggrad til å bære en slik satsning 
alene, vil de i økende grad være avhengig 
av forskningssamarbeid og allianser på 
tvers av landegrensene. Innenfor slike 
strategiske satsningsområder vil EFs 
forskningsprogrammer være en verdifull 
stimulans, forutsatt at vi kommer i inn
grep med prosjektutforming og klarer å 
utnytte nettverkene som utvikles. Man 
kan skissere to ulike ambisjonsnivåer for 
den norske deltagelsen: 

- For det første må vi sikre at norske 
forskningsmiljøer og større industribe
drifter er bedre informert og involvert i 
programmene, slik at vi raskt kan dra 
nytte av de resultater og ideer EF-forsk
ningen leder til innen f.eks. materialte
knologi, bioteknologi, nye energikilder 
o.l. 

- På områder hvor norske bedrifter og 
forskningsmiljøer har ambisjoner om å 
ligge i forkant markeds- og teknologi
messig, bør vi fra Norge selv ta initiativ 
til samarbeidsprosjekter med aktuelle 
utenlandske bedrifter og institutter, som 
kan gis faglig og økonomisk støtte fra 
EF-kommisjonen. Ved selv å spille en 
slik aktiv rolle i forbindelse med enkelt
prosjekter, vil vi ha større mulighet til å 
påvirke prioriteringen av forskningsmid
lene, og samtidig bidra til å posisjonere 
norske bedrifter og miljøer når det gjel
der den kommersielle oppfølging av ut
viklingsprosjektene. 

Men EF-forskningen er ingen idealløs 
ning, og passer ikke på alle oppgaver el
ler for alle bedrifter. Erfaringene tilsier 
at det kreves betydelig ressursinnsats og 
en langsiktig prioritering dersom bedrif
tene skal få utbytte av deltagelse i EF
programmene. For mer avgrensede og 
kommersielle utviklingsprosjekter, hvor 
man gjerne ønsker kun 2-3 partnere og 
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full kontroll over resultatene, vil andre 
samarbeidsmodeller som f.eks. Eureka 
være mer hensiktsmessig. Det må videre 
understrekes at for det 3. rammepro
grammet er viktige premisser og rammer 
for prosjektprioritering allerede gitt. 
Derimot vil vi ved å engasjere oss nå ha 
større muligheter til å være med å på
virke det 4. rammeprogrammet. 

Forberedelsene må starte nå 
Det er nå avgjørende at både myndighe
ter, forskningsmiljøer og industrien set
ter seg i aktiv bevegelse for raskest mulig 
å kunne dra nytte av de muligheter 
forskningsprogrammet innebærer. 

Viktige initiativ vil her være: 

- Det må etableres et målretttet offent
lig informasjons-, veilednings- og opp
følgingsapparat, og dette må være på 
plass fra 1. januar 1992. Vi støtter det ini
tiativ som er tatt under ledelse av Kultur
og forskningsdepartementet på dette 
området, og forventer at den interdepar
tementale arbeidsgruppen som er under 
arbeid vil foreslå at koordineringsansva
ret for vår deltagelse i EFs forsknings
programmer legges til NTNF. For å 
styrke den permanente oppfølgingen av 
norske prosjekter vis-a-vis EF-kommi
sjonen, må det utnevnes en forsknings
råd i Brussel med solid forankring fra 
norske industri-I forskningsmiljøer. 

- For å sikre at vår deltagelse i program
mene gis en industristrategisk profil, må 
industrien selv komme på banen og defi
nere prioriteringer og bearbeide pro
sjektideer i samarbeid med NTNF og de 
industrielle forskningsinstitutter. NHO 
vil i høst ta initiativ til en dialog med våre 
store medlemsbedrifter med sikte på å 
utkrystallisere viktige områder for Nor
ge i EF-forskningen, og oppfølgingen av 
bedriftenes deltagelse. Selv om det også 
vil være muligheter for avanserte nisjebe
drifter, må de store industribedriftene gå 
foran. 

Terje Osmundsen 

Videre må det satses på utvikling av pro
sjektutformingskompetanse, som er av
gjørende for at en generell interesse kan 
resultere i håndfaste prosjekter. 

- Det vil være e~ illusjon å tro at Nor
ge kan få glede av EFs forskningspro
grammer hvis vi ikke samtidig prioriterer 
dette med egne ressurser både fra myn
dighetenes og bedriftenes side. Den årli
ge realvekst i de offentlige forsknings
budsjetter på 5% som ble varslet i forsk
ningsmeldingen, må for en vesentlig del 
bygge opp under vår økte deltagelse i in
ternasjonale forskningsprogrammer. 

- Det må endelig vurderes i hvilken 
grad bedriftene har tilstrekkelige incenti
ver til å delta i disse programmer, sett i 
forhold til den langsiktige og ressurskre
vende innsats dette krever. NHO vil i 
denne sammenheng anmode om at man i 
Norge vurderer ordninger av denne type 
som nå er foreslått i Danmark, som inne
bærer 125 % avskrivning på kostnader til 
internasjonal forskningsdeltagelse. 
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Jakten på et bedre liv 
- forskning og høyere utdanning i California 

California - selve symbolet på jakten på «et bedre liv». 
Gullrushet begynte i 1849 - og blir det ofte sagt - har aldri tatt slutt. 

Den mest folkerike og mest fremgangsrike blant Amerikas forente 
stater, har så absolutt brakt «et bedre liv» til sin multi-etniske 

befolkning. California har verdens 6. sterkeste økonomi, 
og forventes å nå fjerdeplassen innen år 2000. 

Med over 2 millioner studenter har 
høyskoler og universiteter blitt en 

del av «the California dream». Men det 
er ikke bare omfanget og mangfoldet in
nen høyere utdanning som tiltrekker seg 
oppmerksomhet. De høyere utdannings
institusjonene er også helt sentrale i del
statens stilling som internasjonalt senter 
for forskning og utviklingsarbeid. 

Høyere utdanning i California består 
av et komplekst system som koordineres 
av et rådgivende organ som omfatter 
både de statlig støttede («public») og de 
private utdanningsinstitusjone. 

Master plan 
Det offentlige systemet består av tre seg
menter som har vært knyttet sammen 
siden 1960 da myndighetene initierte den 
nå historiske Master Plan for Higher 
Education in California, 1960-1975: 

It isa plan designed to reconcile popu
list with elitist institutions, access with 
success, equality with excellence, and 
the market with the state in develo
ping educational solutions to political, 
social, and economic problems. 

Mange av elementene i planen står fort
satt sterkt i Californias høyere utdan
ningspolitikk: universell adgang til høy
ere utdanning for alle kvalifiserte studen
ter; ingen skoleavgift for statens inn
byggere; differensierte funksjoner og 
roller, så vel som differensierte inntaks
systemer for hvert av segmentene. 

Forskningen 
Forskning og forskningsbasert utdan
ning er i den offentlige sektor forbeholdt 
University of California (UC), et stort 
forskningsuniversitet med «excellence» 
som eksplisitt målsetting. Universitetet, 
med sine 9 universsitetssentre, preges av 
sterke vitenskapelige og konkurranseori
enterte normer. Universitetets 120.000 
«undergraduate students» er rekruttert 
blant de aller fremste fra «high school». 
Selv om University of California kon
trollerer de offentlige PhD-programmer, 
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deler det denne oppgaven med noen av 
de private universitetene som Stanford 
,og California Institute of Technology. 

Det andre, og vesentlig større, seg
mentet i Californias offentlige utdan
ningssystem, består av 19 universitets
sentre innenfor California State Univer
sity (CSU). Ved dette universitetet, der 
vi finner studenter fra den fremste tred
jedelen fra «high school», tilbyr man Ba
chelors' og Master' grader innen alle di
sipliner bortsett fra jus og medisin. 

Det tredje segmentet består av de så
kalte «community colleges» som tilbyr 
to-årige programmer som inkluderer et 
bredt felt av yrkesfag og tekniske fag. 
Alle over 18 år med eksamen fra «high 
school» kan søke om opptak her. Skole
ne danner et nettverk som dekker hele 
California, ofte i kontakt med de lokale 
arbeidsmarkeder. Systemet har som mål 
å gi tre tilbud til sine 1.300.000 studen
ter: «remedial studies», «vocational edu
cation», og «general education» som for
bereder studentene for overgang til et av 
de to andre segmentene. 

Mye bakgrunnsmateriale 
En OECD-rapport fra 1990, Higher 
Education in California, gir mye bak
grunnsmateriale når det gjelder den poli
tiske og finansielle basis for det høyere 
utdanningssystemet i California, den po
sitive effekten dette har på økonomien, 
og de mange utfordringene når det gjel
der å oppnå like muligheter i et multi
etnisk samfunn. Typisk nok avviser rap
porten den feilaktige påstand som har 
fremkommet om at suksessen i Califor
nia skal tolkes som en suksess for mar
kedsstyrt høyere utdanning og forsk
ning: det er på det rene at California 
kombinerer både planlegging og mar
ked. Andre myter blir også avkreftet: of
fentlig utdanning kan akseptere privat 
støtte uten å ta synlig skade. University 
of California får eksempelvis 10% av sine 
inntekter fra private gaver og bidrag. 

Overfladisk analyse 
Rapporten er likevel bare i liten grad et 
hjelpemiddel for politikk-utformere. 
Ved å opprettholde den typiske OECD
høfligheten og en overfladisk analyse, 
unngår rapporten den typen spørsmål 
som er helt sentrale når det gjelder å vur
dere hvordan California-modellen ville 
kunne passe i andre land. 

Hvordan klarer for eksempel de lite 
forskningsbaserte universitetssentrene 
ved California State University å holde 
på sin dyktige stab? 

Universitetssentrene ved University of 
California har «merit reviews» for hele 
den vitenskapelige staben hvert annet el
ler tredje år, noe som igjen danner ut
gangspunkt for lønn og forfremmelser: i 
hvilken grad er slike «reviews» i praksis 
egnet til å fremme aktiv konkurranse i 
forskningsfronten? 

Studentevalueringer av undervisnin
gen og andre indikatorer på dedikasjon 
til utdanning er sentrale komponenter i 
«merit review»-prosessen: i hvilken grad 
styres fremragende forskere i retning av 
«excellence» også når det gjelder under
visning? 

Rapporten nevner også den sentrale 
rolle universitetslederne ( «presidents» og 
«chancellors») spiller for utviklingen av 
institusjonene. Men implikasjonene drøf
tes lite. 

Slike spørsmål er i beste fall tonet ned i 
OECD-rapporten, men er likevel helt 
sentrale når det gjelder å omforme og ut
vikle et nasjonalt system for høyere ut
danning og forskning. 

OECD, National Review of 
Policies for Education. 
Higher Education in California 
(Paris, 1990). 167s. 

Robert Mare Friedman er programleder for 
Science Studies Program og Associate Profes
sor of History ved University of California, 
San Diego. 
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Mislykket 
EF forskning? 

EF's eget revisjonsverk (Court of Audi
tors) har nylig publisert en svært kritisk 
rapport om den industrielle nytten av 
den forskningen som EF finansierer . 
Tallet på patenter - og sysselsettingsef
fekten - er lavt ifølge rapporten. Aller 
verst går det ut over EF's egne forsk
ningssentra ( disse tar 15% av budsjettet). 
Tettere samarbeid med industrien om 
denne forskningen og bedre ledelse an
befales spesielt. 

Rapporten har ledet til atskillig publi
sitet - bl.a. med store førstesideoppslag i 
Politiken (26.05.91) og the European, 
(07.06.91). Også i EF-kommisjonen har 
den ledet til turbulens og · også anklager 
om at revisjonsverket her har gått uten
for sitt mandat - og dessuten tatt på seg 
en umulig oppgave som nødvendigvis 
må gi feilaktige resultater. 

Nepotisme i 
franske forskningsråd? 

De franske forskningsråd - og særlig det 
største (CNRS) - anklages for tiden for å 
praktisere et utilbørlig innslag av nepo
tisme ved prosjekttildelingen. Ifølge Na
ture (15.08.91) møter rådet for tiden et 
ikke ubetydelig forskeropprør på dette 
området bl.a. gjennom underskriftskam
panjer og rettssaker. 

CNRS synes nå å anerkjenne at gjel
dende praksis ikke er god nok mht. habi
litet - særlig den lange tjenestetiden som 
ofte praktiseres i rådets komiteer og gjør 
dem til «komite-dynastier». Nye regler 
er derfor under innføring. 

Svakt «hig science» 
samarbeid? 

I USA har det en tid gjort seg gjeldende 
sterke ønsker om et langt sterkere finan 
sielt og faglig samarbeid internasjonalt 
innenfor særlig kostnadskrevende forsk
ningsprogrammer (big science). Nylig 
forhandlet USA og Japan i hele fem da
ger i Tokyo om et intensivert samarbeid 
av denne art. Resultatet ble ytterst ma
gert. Men i det små går det bra - «as long 
as the two countries stay with small joint 
projects, they work well together,» iføl
ge Nature (25.07.91) 
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Utspill 

Forskningsetisk 
inflasjon? 

Kravene om langt større forskningsetisk 
oppmerksomhet fikk nylig redaktøren i 
det kjente tidsskriftet Nature til å kom
me med følgende spissformulering: «The 
new biology has spawned a new industry 
- that of ethical enquiries into the new 
biology. But the ethical problems are of
ten neither new nor problematical. Hard 
heads and plain speaking are the urgent 
needs.» 

Forsvarsforskningen 
reduseres 

Avspenningen mellom øst og vest med 
påfølgende reduksjoner i forsvarsbud
sjettene rammer også forsvarsforsknin
gen i flere land for tiden. Delvis er det en 
følge av reduksjoner og omstrukturerin
ger ·i våpenindustrien - og delvis er det 
en følge av at den offentlige institutt
forskningen på forsvarsområdet reduse
res. I USA har man 76 enheter av denne 
art med til sammen vel 60. 000 ansatte. 
Nå planlegges en reduksjon svarende til 
at ca. 1/3 av instituttene forsvinner. (Sci
ence, 12.07.91) 

Også den betydelige svenske forsvar
sindustri er under sterk omstrukture
ring. Landet har som kjent også hatt en 
egen militær flyproduksjon - dette bl.a. i 
kontrast til store land som Japan og 
Tyskland. Forsvarsforskningen for øvrig 
er nå under drøfting i et offentlig utvalg. 
(Financial Times) 

Ny giv i øst? 

Samlingen i Tyskland har addert 25% til 
befolkningen i vest, men de nye FoU
bevilgningene øker bare med ca. 10% i 
1992-budsjettet. Samtidig foreslår Regje
ringen en betydelig budsjettøkning til 
forskningen i øst . (Til sammen 1.600 
mill. D.M.). Konsekvensen er reduksjo
ner i deler av den tradisjonelle tyske 
(vest) FoU-virksomhet. Det går særlig ut 
over 13 nasjonale institutter - og den tys
ke deltagelsen i det Europeiske rompro
grammet (bl. a. Hermes og Columbus) 

I øst tar man bl.a. sikte på å bygge opp 
en rekke institutter etter vest-tysk møns
ter (bl.a. Max Planck) på restene av det 
gamle Vitenskapsakademiet. Likevel an
tar Science (26.07.91) at i beste fall halv
parten av de gamle forskerne får beholde 
sine jobber innenfor den nye strukturen. 
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Forskningens finansieringskilder 
Næringslivets andel i finansieringen av forskning og 

utviklingsarbeid har vist nedgang i siste del av 1980-årene. 
Vil satsingen øke i 1990-årene? 
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Figur: FoU-utgifter i Norge 1981-89, samt anslag for 1991, etter finansieringskilde. 

N orsk forskning og utviklingsarbeid 
(FoU) var gjennom hele 1970-tal

let i overveiende grad offentlig finansi
ert. Med små variasjoner stod det of
fentlige for omlag 60% av de samlede 
FoU-midler. Næringslivets andel lå på 
ca. 35%, og midler fra andre kilder og 
utlandet utgjorde ca. 5%. I begynnel
sen av 1980-årene begynte dette å endre 
seg, og i 1985 kom for første gang mer 
penger fra næringslivet enn fra det of
fentlige. Veksten i næringslivets andel 
ved begynnelsen og midten av 1980-åre
ne hadde først og fremst sammenheng 
med de store beløp som oljeselskapene 
satte inn. Oljeselskapenes satsing flatet 
ut mellom 1985 og 1987. Fra 1987 til 

1989 var det til og med en nominell 
nedgang i midlene. Men også innsatsen 
fra industrien og det øvrige næringsliv 
har stagnert mellom 1987 og 1989 - den 
nominelle vekst holdt knapt tritt med 
prisstigningen. FoU-midlene fra de of
fentlige kilder viser derimot realvekst 
gjennom mesteparten av 1980-årene. I 
følge siste F o U-statistikk for 1989 be
løp utgiftene til forskning og utvik
lingsarbeid seg til 11. 7 milliarder kr. 
Offentlige kilder stod for 51 % av den 
samlede FoU-finansiering, mens næ
ringslivet bidro med 44 % (hvorav olje
selskapene 10% ). Andelen fra andre kil
der og utlandet er 6 % . Skal vi tro på 
anslagene for 1991, vil det ikke skje sto-

re endringer mellom 1989 og 1991 . Den 
årlige vekst i næringslivsmidlene blir 
7-8 % i toårsperioden. Næringslivets 
andel vil fortsatt være 44 % og det of
fentliges andel 51 % . Totalt er FoU-ut
giftene i 1991 anslått til 13,4 milliarder 
kr. Det gjenstår å se om anslagene vil 
slå til! 

Terje Bruen Olsen 

FoU-statistikk 1989 presenteres gjennom et 
informasjonsblad som kan fås ved henven
delse NAVFs utredningsinstitutt. 
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