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Bakgrunn
I brev fra Kunnskapsdepartementet 1.7.13 ble det invitert til å komme med innspill til
langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen skal legges frem høsten
2014. Universitetsstyret behandlet saken i møte 26.09.13, sak 65/13. Styret fikk et foreløpig
utkast til innspill fra Universitetet i Bergen. Forslaget hadde ikke innarbeidet alle momentene
fra fakulteter og andre enheter, men ble lagt fram for styret til drøfting. Følgende ble vedtatt:

«Universitetsstyret ber administrasjonen om å videreutvikle forslaget til innspill i tråd
med de kommentarene som fremkom i møtet. Universitetets forslag sendes styrets
medlemmer før fristen for innspill.»

Etter at innspillet ble sendt til Kunnskapsdepartementet (jf. vedlegg 1), har styremedlem
Peter M. Haugan bedt om at prosessen med ferdigstilling av innspillet til langtidsplanen tas
opp med styret.

Kommentarene i styremøtet 26.9 og innspillene fra fakultetene, museet og organisasjonene
ble bearbeidet av administrasjonen i samarbeid med rektoratet til en ny versjon. Denne ble, i
tråd med vedtaket, oversendt til styremedlemmene og de to varamedlemmene som møtte
26.9 Nina Broch Mathiesen og Arno Vigmostad i e-post 14.10, for eventuelle kommentarer
innen 15.10. Seks styremedlemmer ga tilbakemelding på epost, se vedlegg 2.

Universitetsdirektørens kommentarer
Invitasjon om innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ble sendt til aktører
i næringslivet, offentlig sektor, organisasjonslivet, forskningsinstitutter, universiteter og
høyskoler og andre offentlige og private virksomheter som driver med forskning og høyere
utdanning. Da innspillene ble gitt, var det usikkert om regjeringen ville gå videre med
forslaget fra den forrige regjeringen, men statsråden har siden uttrykt at regjeringen vil legge
fram en langtidsplan høsten 2014.

Kommentarene fra styrets fem medlemmer ble gjennomgått av administrasjonen og
rektoratet og så ferdigstilt av administrasjonen i samarbeid med rektoratet innen fristen 15.10
og oversendt Kunnskapsdepartementet.

En del momenter fra de skriftlige innspillene ble innarbeidet i siste versjon, andre momenter
ble utelatt. Generelt må universitetsledelsen avveie vektingen av innspill fra fakulteter,
organisasjonene og enkelte styremedlemmer i ferdigstilling av ulike høringssaker, med de
føringene som styret vedtar. Det var veldig verdifullt å få kommentarer i denne saken.
Universitetsledelsen la til grunn at et klart flertall av styrets medlemmer ikke hadde
kommentarer til siste utkast til innspill. Det er likevel uheldig at den korte tidsfristen kunne
gjøre det vanskelig for styremedlemmene å gi innspill.

Det er grunn til å beklage to forhold som gjorde at prosessen ikke ble så god som ønskelig.
Det er beklagelig at styremedlemmene ikke fikk svar på epost om hvordan innspillene ble
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fulgt opp. Det er også beklagelig at innspillet til langtidsplanen ikke fulgte med som skriftlig
orienteringssak til styret til møtet 24.10.

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til

Vedtak:

Styret tar orientering om håndtering av innspill til langtidsplanen for forskning
og høyere utdanning til etterretning.

z.
02.12.13 - Tore Tungodden

Vedlegg:
Innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
Kommentarer fra styremedlemmene til utkast sendt ut 14.10.13
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Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 - 2024 fra
Universitet i Bergen

Innspillene fra Universitetet i Bergen bygger på drøfting i fagmiljøene og i universitetsstyret.

Innledning
Universitetet i Bergen er positiv til at det utarbeides en langtidsplan for forskning og høyere
utdanning. Forskningens langsiktige karakter krever langsiktig politikk og langsiktig,
forpliktende opptrapping av finansieringen. Kvalitet må være styrende. Langtidsplanen kan gi
mer planmessig tilnærming til de store investeringene som trengs til nybygg, vedlikehold og
infrastruktur, men også for å øke kapasiteten i høyere utdanning, med forventet økt
studenttilstrømming og opptrapping av forskerutdanningen.

En langtidsplan må synliggjøre og ha som utgangspunkt at institusjonene innenfor høyere
utdanning og forskning er forskjellige. Diversitet mellom institusjonene vil være en styrke. Det
er og bør være forskjeller mellom universitetenes profil, mellom universitetene og høyskolene
og mellom de høyere forsknings- og utdanningsinstitusjonene og andre forskningsaktører. I
stortingsmeldingen fremhevet regjeringen betydningen av at det utvikles noen internasjonalt
ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge. Anerkjente forskningsuniversiteter
kjennetegnes ved at de har høy internasjonal kvalitet over stor faglig bredde. UiB vil ivareta
høy internasjonal kvalitet over stor faglig bredde og har fagmiljø som er blant de ledende i
verden. UiB har ansvar for å videreutvikle kompetanse innenfor alle fagområder, dette
innebærer blant økt utdanningskapasitet på alle nivå og særlig økt kapasitet i
forskerutdanningen. Langtidsplanen må ta opp universitetenes muligheter til å styrke
posisjonen i den internasjonale forskningsfronten. Samtidig må planen ha som mål å fremme
tiltak som gjør at flere fremragende forskningsmiljø vokser frem. Hvilke områder som blir
viktigst og mest fremragende i framtida, er ikke gitt. Det kreves beredskap for å møte nye
utfordringer og ha kapasitet og kompetanse til ny satsing.

All aktivitet ved UiB er tuftet på forskningsuniversitetets akademiske verdier. Kvalitet og
mangfold er varemerket. UiB skal frembringe kunnskap og innsikt gjennom nyskapende og
kreativ forskning av høy kvalitet og internasjonalt format. Dette er basis for satsninger og
grunnlag for fremtidige satsninger. Disipliner er og skal være viktige. Samtidig skjer mye
forskning i skjæringspunktet mellom disiplinene. Klimaforskningen ved UiB er for eksempel
fremragende, tverrfaglig og internasjonalt synlig og konkurransedyktig. Å legge til rette for
tverrfaglig forskning og undervisning, er avgjørende for å lykkes i fremtiden. Langtidsplanen
bør inneholde spesifikke insitamenter for å stimulere nyskapende forskning og undervisning.

Universitetenes autonomi er grunnleggende for fri og uavhengig forskning hvor nye og
fremragende fagmiljø kan komme til. UiB vil advare mot at Norges forskningsråd skal ha
rollen som forskningspolitisk endringsagent og mot å la NFR få en rolle i grunnfinansieringen
av universitetene. Innretningen i langtidsplanen må legge opp til å styrke universitetenes
autonomi, slik at økt handlingsrom i grunnbudsjettet kan brukes til å satse på kvalitet i
forskning og utdanning. Erfaringene fra fellesløftet mellom universitetene og departementet
for fri prosjektstøtte er viktige og positive. Det bør gis mer midler til fri grunnforskning. UiB har
oppnådd å få sju sentre for fremragende forskning. Det viser høy kvalitet. Sentre for
fremragende forskning vurderes som et særlig viktig virkemiddel for forskningsuniversitetet.

Det er avgjørende å se forskningspolitikken sammen med politikken for høyere utdanning. All
høyere utdanning skal være forskningsbasert. Ved forskningsuniversitetene er utdanningen
basert på aktive forskeres innsats og involvering av studenter i forskning. Skal universitetene
kunne ivareta sitt oppdrag og utvide og sprenge grenser for det vi vet og det vi tror vi vet, er
høy kvalitet i utdanningen essensielt. Forsterket satsing på grunnforskning vil bety satsing på
kvalitet i breddeundervisning og forskning som grunnleggende foredling av kunnskap for
nåværende og fremtidige generasjoner.
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Planen må sikre tiltak som kan fremme utdanningskvalitet, som kompetanseheving av
undervisere i utdanningsledelse og universitetspedagogikk, med vekt på nye digitalbaserte
læringsformer. Studentaktiv læring må videreutvikles og prioriteres. eksempelvis med arbeid
i laboratorier, i felt, på tokt og ved studentaktiv forskning.

Utdanningskvalitet bør styrkes med mentorordninger for å støtte opp under studiemotivasjon
og gode studie- og karrierevalg. Disse tiltakene vil også bidra til å hindre frafall fra studiene.
Det er avgjørende å sikre at det skal være lik rett til utdanning i Norge. Gratisprinsippet må

opprettholdes. Studiekvalitet koster. Studiekapasitet må ses i sammenheng med ambisjoner
om økt kvalitet i studiene. Studiefinansieringen må forbedres og heltidsstudenten gjenreises.
Dette er grunnleggende for at studentene skal kunne konsentrere seg om å studere, men
også for at det å studere skal være en reell mulighet for alle, uavhengig av bakgrunn.

Universitetsmuseene er viktige for forskning, forskningsformidling og samlingsforvaltning.
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må omfatte museene.

Prioriterte felt og tema
UiB har ambisiøse kvalitetskrav for forskningen og utdanningen. Kvaliteten i fagmiljøene
kjennetegnes av rike fagtradisjoner og av fagenes og miljøenes relevans og betydning for
forståelsen og løsninger vår tids globale utfordringer. Å ivareta kvalitet fordrer aktiv og
målrettet fornyelse av fagene, i takt med internasjonal kunnskapsutvikling og universitetets
fortrinn. Det tar lang tid å utvikle forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse. En langtidsplan
for forskning og høyere utdanning må ta sikte på å ivareta de gode forskningsmiljøene og
legge til rette for utvikling av nye. Et premiss er at langsiktig grunnleggende forskning må
være fri og vurderes ut fra kvalitet, mer enn anvendbarhet. Det kreves kunnskapsberedskap
med høy kvalitet i bredden, ingen vet nøyaktig hva som kreves av kunnskap i fremtiden.

UiB kjennetegnes av spiss og bredde i forskning og utdanning. UiB har tradisjon for, og et
fortrinn innenfor, marin og global og utviklingsrelatert virksomhet. Det å fremme satsing og
profilering innenfor disse områdene er viktig. Samtidig har UiB sterke forskningsmiljø
innenfor alle de tematiske prioriteringene i forskningsmeldingen.

Med forskningskvalitet, fagtradisjon og målrettet og langsiktig innsats, har UiB bygd opp
klimaforskning som et sterkt forskningstema og et viktig satsingsområde ved universitetet.
Med meget gode resultater fra Bjerknessenteret for fremragende forskning, gir langsiktig
finansiering av Senter for klimadynarnikk fra 2010 i statsbudsjettet grunnlag for langsiktig
satsing. Senteret har vidt spenn av naturvitenskapelige fagdisipliner og samarbeid og
prosjekter for forskning om klimaforståelse og klimaeffekter. Universitetet vil videreutvikle
klimaforskningen og inkludere samfunnsvitenskap, humaniora og jus. UiB vil slik ytterligere
styrke den internasjonalt ledende posisjonen som leverandør av forskningsbasert kunnskap
om klimaspørsmål.

Samarbeid om forskning har fysiske aspekt. Samlokalisering av samarbeidspartnere i
klynger er viktige virkemidler. UiB har klyngesamarbeid innenfor marin- og klimaforskning, og
det utvikles en medieklynge, med samarbeid med store mediebedrifter og utviklingsselskap.
Klyngen vil gi økt og nyskapende internasjonal satsing på medier og digitalisering innenfor
forskning og utdanning. UiB vil ha en moderne og fremtidsrettet medieutdanning i samarbeid
med andre, med fullfinansierte studieplasser. Energi- og teknologimiljøet ved universitetet vil
samarbeide med lokale kunnskapsaktører i en energiklynge for å gi kunnskap for en helhetlig
energipolitikk hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

UiB har sterke forskningsmiljø over stor bredde. Innenfor velferdsforskning og helseforskning
gis viktige bidrag, forskningen er disiplinorientert og tverrfaglig. Universitetets kapasitet til å
bidra til tematiske forskningssatsinger er avhengig av å ha sterke grunnforskningsmiljø.
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Samarbeid om forskning
Å være åpen for omverden er viktig i universitetenes samfunnsoppdrag. Samarbeid er
sentralt for å nå målene i forskingsmeldingen og er understreket i universitetets strategi.
Akademisk frihet og institusjonell autonomi skal og må være basis for alt samarbeid UiB er
involvert i.

Instituttsektoren er svært viktig som samarbeidspartner for forskningen ved universitetene.
Mens forskningsuniversitetene har grunnforsking som hovedoppgave, er anvendt forskning
og oppdragsforskning viktigere i instituttsektoren. Styrket samarbeid mellom universitetet og
instituttsektoren er avgjørende for forskningsinnsatsen i vår region. Langtidsplanen bør ta
tiltak som kan fremme samarbeid mellom institusjoner med ulike oppdrag. Ett konkret innspill
er å sammenholde de økonomiske insentivordningene, slik at samarbeid lønner seg for
begge typer institusjoner. Det er videre viktig å holde fast ved at det er universitetene som
må være ansvarlig for forskerutdanningen, selv om det kan være samarbeid om forskning
som inkluderer forskerutdanning.

Tilgangen til frie midler i European Research Council (ERC) og sentre for fremragende
forskning (SFF) har særlig prioritet for forskningsuniversiteter. SFF og ERC som virkemidler
gir de beste mulighetene til grunnleggende og langsiktig forskning på høyt internasjonalt
nivå. Ved UiB er det fire sentre for fremragende forskning, ytterligere tre er avsluttet. Det er
sju som er tildelt ERC —advanced grants. Med universitetets størrelse, er dette meget bra og
viser tydelig den rollen UiB har som internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet.

Sentre for fremragende utdanning vil bidra sterkt til utviklingen av utdanningskvalitet. Det er
ønskelig at langtidsplanen tar opp de ulike kategoriene av virkemidler som sentre for
forskningsdrevet innovasjon, sentre for miljøvennlig energi og nordiske sentre for
fremragende forskning er. Det viktige samarbeidet mellom universitetene og TTO-ene for
kommersialisering og innovasjon bør vektlegges. For UiB prioriteres samarbeidet med BTO
AS. I Norge har SFF-ordningen mer enn 10 års erfaring, mens sentrene for fremragende
utdanning er langt nyere. Det samme gjelder sentrene for miljøvennlig energi. Erfaringer fra
disse sentertypene bør gå inn i langtidsplanens vurderinger av ny satsing.

For forskningsuniversitetene er eksterne finansieringskilder svært viktige. NFR har størst
omfang. Selv om de frie grunnforskningsprogrammene har klarest adresse til universitetene,
er de tematiske programmene av stor betydning. Det samme gjelder de tematiske
satsingene innenfor EUs programmer. Det satses betydelig på å komme i posisjon for å
kunne hente midler fra EU. Ekstern finansiering gir ressurser, inspirasjon og kunnskap. Å
vinne fram i norske og internasjonale konkurranser viser og styrker kvaliteten i forskning.

Forskerne ved Uil3 deltar aktivt på den internasjonale forskningsarenaen. Ambisjonen er å
styrke deltakelsen. Langtidsplanen bør legge til rette for økt samarbeid med strategisk vtiktige
land også utenfor Europa. Bærekraftig forskning med utgangspunkt i dagens globale
utfordringer som klimaendringer, forurensning og forsøpling av havene, sosial ekskludering
og generell helse- og fattigdomsproblematikk, er eksempler på forskningstema som egner
seg for slikt samarbeid, på tvers av vitenskapelige fagfelt og geografisk tilhørighet.
Økonomiske virkemidler kan for eksempel styrke norske fagmiljeers prioritering av deltakelse
i slikt samarbeid.

Innsatsfaktorer for styrket forskning og høyere utdanning
De viktigste innsatsfaktorene for forskningsuniversitetene og for norsk forskning generelt er
forutsigbarhet og langsiktighet. Grunnforskning krever langsiktighet og rom for å kunne ta
risiko i forskningen. Det er positivt med en langtidsplan som skal ha som mål å gi det. En
langtidsplan bør ta opp analysene og forslagene fra Handlingsromutvalget, blant annet
vektleggingen av å sikre rom for prioriteringer, redusert omfang av øremerking og en
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hensiktsmessig balanse mellom grunnfinansiering og konkurranseoppnådde midler. Planen
må være konkret og kunne følges opp. Samtidig må ikke veikart og planer være så
kategoriske at de ikke kan endres når betingelser endres.

Forutsigbar og langsiktig finansiering er særlig viktig for forskning og utdanning. Generelt er
det stor forutsigbarhet i finansieringen av de offentlige universitetene i Norge, hvor de
historiske føringene er store. Samtidig er det viktig at finansieringssystemene er tilpasset
forskningsuniversitetenes egenart, med det særlige ansvaret for å ivareta høy kvalitet over
stor faglig bredde. Innsikt i kostnadene og forskjeller i kostnader mellom ulike studieplasser
er det viktig å ha åpenhet om. Det må jevnlig vurderes om finansieringen er tilstrekkelig for å
sikre høy kvalitet. Det er svært positivt at det er oppnevnt et utvalg for å vurdere modellen for
finansiering av universitetene og høyskolene.

ha et tjenlig styringssystem for institusjonene er også avgjørende. Kortsiktig detaljstyring
og avrapportering anses som lite hensiktsmessig. Utviklingen i retning av mindre detaljerte
og mer overordnede styringsmål må videreføres. For forskningsuniversitetene som
breddeuniversitet er slike rammebetingelser en svært viktig innsatsfaktor.

For å lykkes med ambisiøse kvalitetskrav er det avgjørende å rekruttere de beste forskerne.
Det gjelder stipendiater og postdoktorer, og det gjelder til faste stillinger. Universitetene må
være attraktive som arbeidsplasser. Institusjonene må ha planer, rutiner, system og
virkemiddel som sikrer kvalitet og fleksibilitet for å rekruttere fremragende forskere i et
internasjonalt arbeidsmarked. Institusjonene kan utforme en rekke tiltak, men det trengs
også innsats fra ulike offentlige myndigheter. Det kan være begrensede karrieremuligheter
selv i prioriterte spissmiljø. Her er det gjerne flere stipendiat- og postdoktorstillinger enn
ellers, men universitetet har også begrenset handlingsrom til å tilby faste stillinger.
Innstegsstillinger kan bli et viktig virkemiddel, avhengig av finansieringen. Hvis
innstegsstillinger etableres ved omgjøring av utdannings- og kvalifiseringsstillinger, har
ordningen begrenset interesse. Finansierte innstegsstillinger må kunne benyttes i alle
fagmiljø.

Bygninger og fysiske strukturer er svært viktige innsatsfaktorer. Det er et betydelig
vedlikeholdsetterslep, selv om det satses store midler. Langtidsplanen bør gi forutsigbarhet
for satsing på rehabilitering og nybygg. Institusjoner som selv forvalter sin eiendomsmasse,
som UiB, satser planmessig på fornyelse og vedlikehold. UiB har en rekke byggeprosjekter
som må prioriteres de kommende årene, som store rehabiliteringsprosjekter og nybygg.
Disse prosjektene prioriteres i innspillene til departementet til kommende års budsjetter.

Det er også stort etterslep for fornyelse og oppgradering av forskningsinfrastrukturen, og det
trengs planer for og satsing på forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastruktur av høy kvalitet
binder sammen forskning, utdanning og innovasjon. Infrastruktur spenner vidt, fra et enkelt
instrument, store laboratorier, forskningsskip, databaser, systemer for digitalisering av
utdanning og forskning, til panelstudier og samlinger. Tilgang til infrastruktur av høy kvalitet
gir norsk forskning store fortrinn og gjør universitetet attraktivt som samarbeidspartner. Ett
konkret eksempel er Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) og den gode
tilgangen til samfunnsvitenskapelige data NSD gir norske forskere. Et annet eksempel er den
ekstremt gode kvaliteten norske registerdata har. Digitalisering,som verktøy for undervisning,
evaluering og i forskning og i formidling av kunnskap til omverden, må ytterligere prioriteres.

Samarbeidet mellom universitetene og NFR om forvaltning av ressurser til investeringer i
stort utstyr de siste årene er positivt, men det trengs mer ressurser, langsiktig planlegging og
større grad av forpliktelse til ressursøkning.

Universitetene og forskningen generelt, har forpliktelse til å dele kunnskap med samfunnet.
En viktig innsatsfaktor i så måte er Open Access. For å sikre åpen tilgang til forskning,
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kreves det mer samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonene og myndighetene. De store
internasjonale forlagenes posisjon gjør det vanskelig for enkeltinstitusjoner å få til avtaler
som sikrer åpen tilgang. Det er også viktig å sikre at forskere med svak institusjonell og
statlig støtte, bi.a. i samarbeidsland i sør, får dekket sine publiseringskostnader. Etablerte
forskere bør stimuleres til å publisere i Open Access- tidsskrifter som dermed kan oppnå
større anseelse.

Realvekst versus realnedgang
Hvis UiB får 20% økning i budsjettene, ville det bli gitt prioritering av ressurser til økt kvalitet i
grunnforskningen. Kvalitet i grunnforskningen er avgjørende for å utvikle flere miljø på høyt
internasjonalt nivå. Det må være stor frihetsgrad for slike grunnforskningsmidler for å ivareta
kunnskapsberedskap for morgendagens utfordringer.

Følgende områder vil bli gitt særlig prioritet ved budsjettvekst:

Klima og klimatilpasning: UiB har forskere og forskningsgrupper ved de fleste fakulteter som
arbeider med klimarelaterte problemstillinger. Den langsiktige satsingen på Senter for
klimadynamikk gjør UiB særskilt egnet til å styrke tverrfaglig klimaforskning og forskning om
klimatilpasning. UiB er beredt til å søke forskningsmidier fra EUs klima- og
energiforskningsprogram under Horizon 2020.

Marin forskning: Universitetets tradisjon og fortrinn innenfor marine studier skal videreutvikles
på tvers av faglige disipliner. UiB er en nasjonal node for marin forskning, og Vestlandet har
om lag 60% av all marin FoU. Det gir grunnlag for videre satsing på en marin
forskningsklynge der internasjonalt partnerskap også er et viktig element.

Utviklingsrelatert og globalt orientert forsking har lange tradisjoner ved UiB og forskningen
foregår ved alle fakulteter og ved de fleste institutter. Forskningen er grunnforskning, anvendt
disiplin-orientert forskning og også tverrfaglig forskning. Forsterking av fagmiljø med høy
internasjonal kvalitet vil bli prioritert.

Betydningen av økt og langsiktig satsing på infrastruktur og bygg til forskning og utdanning er
understreket. Vekst i budsjettene ville gitt mulighet til å hente igjen deler av etterslepet og
sørge for fremtidsrettede rammevilkår for forskere og studenter.

Folketallet i Norge vokser raskest i Norden og vil i følge prognosene passere 6 millioner
innen 2029. Det må satses på studieplasser. Finansieringen må gi mulighet for å ansette
flere i vitenskapelige stillinger, slik vil universitetene styrke sitt utdanningstilbud i takt med økt
behov for kunnskap i samfunnet og tilstrømming av nye studenter.

Skulle UiB få et kutt på 20% i bevilgningen, vil det gå ut over kvaliteten i universitetets tilbud.
På kort sikt er et slikt kutt heller ikke praktisk håndterbart fordi en stor del av budsjettet
gjelder lønn knyttet til faste stillinger. Et 20% kutt vil kreve avvikling av deler av
virksomheten. For å velge ut hva som måtte kuttes, er det avgjørende med samarbeid for økt
konsentrasjon og hensynet til å sikre høy kvalitet prioriteres.

Det er potensial for samordning av driftsoppgaver mellom institusjonene. UiB er involvert i
flere slike prosesser, men det er mulighet for flere fellesløsninger regionalt og nasjonalt. UiB
vil styrke samarbeidet der det gir mer rasjonelle løsninger for driften av universitetet.

Oppsummering
Langtidsplanen må ta hensyn til universitetenes egenart, betingelser for tverrfaglig satsing og
opplegg for samarbeid mellom forskningsaktører med ulike oppgaver og rammer. Det må
være et mål at en langtidsplan bidrar til økt forutsigbarhet og langsiktighet i finansiering og
satsing på infrastruktur og andre innsatsfaktorer.



,

VEDL, SAK NR gqc,
Silje Christine Nerheim

Fra: Kjersti Fløttum

Sendt: 14. oktober 2013 15:22

Til: Silje Christine Nerheim

Emne: RE:Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Vedlegg: Lange linjer innspill- 1310_20131014-kf.doc

Oppfølgingsflagg: Follow up

Status for flagg: Flagget

Hei,

Takk for dette. Teksten ser grei ut. Har tillatt meg å foreslå noen små korrekturer.

Takk også for orientering om sak 70/13.

Vennlig hilsen

Kjersti

Professor Kjersti Fløttum

Institutt for fremmedspråk/Dept of foreign languages, Universitetet i Bergen/University of Bergen

htt : www.uib.no ersons Wersti.Flottum Mobil: +47-95208342 /Tel: +47-55582282 / E-post:

k-ersti.flottum if.uib.no

	 Original Message 


From: Silje Christine Nerheim

Sent: Monday, October 14, 2013 12:52 PM

To: Anne Kverneland Bogsnes; Heidi Fuglesang; Joakim Palme; Johan Fredrik Odfjell; Katharina Wolff; Kjersti

Fløttum; Mathias; Mathias Bratz-Queseth; Oddny Miljeteig; Peter M Haugan; Synnøve Myhre;

nina.broch.mathisen innovas'onnor e.no; arno.vi mostad fa bokforla et.no

Subject: Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Som oppfølging av styrets vedtak i sak 65/13 oversendes utkast til innspill til langtidsplanen for forskning og høyere

utdanning. Vi ber om å få eventuelle kommentarer innen kl 15 i morgen, 15.10.

Med vennlig hilsen

Silje Nerheim

Seniorrådgiver

Universitetet i Bergen

tlf: 55 58 89 35



Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 - 2024 fra
Universitet i Bergen

Innspillene fra Universitetet i Bergen bygger på drøfting i fagmiljøene og i universitetsstyret.

Innledning
Universitetet i Bergen er positiv til at det utarbeides en langtidsplan for forskning og høyere
utdanning. Forskningens langsiktige karakter krever langsiktig politikk og langsiktig,
forpliktende opptrapping av finansieringen. Langtidsplanen kan gi mer planmessig tilnærming
til de store investeringene som trengs til nybygg, vedlikehold og infrastruktur, men også for å
øke kapasiteten i høyere utdanning, med forventet økt studenttilstrømming og opptrapping
av forskerutdanningen.

En langtidsplan må synliggjøre og ha som utgangspunkt at institusjonene innenfor høyere
utdanning og forskning er forskjellige, diversitet mellom institusjonene vil være en styrke. Det
er og bør være forskjeller mellom universitetenes profil, mellom universitetene og høyskolene
og mellom de høyere forsknings- og utdanningsinstitusjonene og andre forskningsaktører. I
stortingsmeldingen fremhevet regjeringen betydningen av at det utvikles noen internasjonalt
ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge. Anerkjente forskningsuniversiteter
kjennetegnes ved at de har høy internasjonal kvalitet over stor faglig bredde. UiB vil ivareta
høy internasjonal kvalitet over stor faglig bredde og har fagmiljø som er blant de ledende i
verden. UiB har ansvar for å videreutvikle kompetanse innenfor alle fagområder. Økt
kapasitet i forskerutdanningen kreves. Langtidsplanen må ta opp universitetenes muligheter
til å styrke posisjonen i den internasjonale forskningsfronten. Samtidig må planen ha som
mål å fremme tiltak som gjør at flere fremragende forskningsmiljø vokser frem. Hvilke
områder som blir viktigst og mest fremragende i framtida, er ikke gitt. Det kreves beredskap
for å møte nye utfordringer og ha kapasitet og kompetanse til ny satsing.

All aktivitet ved UiB er tuftet på forskningsuniversitetets akademiske verdier. Kvalitet og
mangfold er varemerket. UiB skal frembringe kunnskap og innsikt gjennom nyskapende og
kreativ forskning av høy kvalitet og internasjonalt format. Dette er basis for satsninger, og
grunnlag for fremtidige satsninger. Disipliner er og skal være viktige. Samtidig skjer mye
forskning i skjæringspunktet mellom disiplinene. Klimaforskningen ved UiB er fremragende,
tverrfaglig og internasjonalt synlig og konkurransedyktig. Å legge til rette for tverrfaglig
forskning og undervisning, er avgjørende for å lykkes i fremtiden. Langtidsplanen bør
inneholde spesifikke insitamenter for å stimulere nyskapende forskning og undervisning.

Universitetenes autonomi er grunnleggende for fri og uavhengig forskning hvor nye og
fremragende fagmiljø kan komme. UiB vil advare mot at Norges forskningsråd (NFR) skal ha
rollen som forskningspolitisk endringsagent og mot å la NFR få en rolle i grunnfinansieringen
av universitetene. Innretningen i langtidsplanen må legge opp til å styrke universitetenes
autonomi, slik at økt handlingsrom i grunnbudsjettet kan brukes til å satse på kvalitet i
forskning og utdanning. Erfaringene fra fellesløftet mellom universitetene og departementet
for fri prosjektstøtte er viktige og positive. Det bør gis mer midler til fri grunnforskning. UiB har
oppnådd å få sju sentre for fremragende forskning, det viser høy kvalitet. Sentre for
fremragende forskning vurderes som et særlig viktig virkemiddel for forskningsuniversitetet.

Det er avgjørende å se forskningspolitikken sammen med politikken for høyere utdanning. All
høyere utdanning skal være forskningsbasert, ved forskningsuniversitetene er utdanningen
basert på aktive forskeres innsats og involvering av studenter i forskning. Skal universitetene
kunne ivareta sitt oppdrag og utvide og sprenge grenser for det vi vet og det vi tror vi vet, er
høy kvalitet i utdanningen essensielt. Forsterket satsing på grunnforskning vil bety satsing på
kvalitet i breddeundervisning og forskning som grunnleggende foredlingen av kunnskap for
nåværende og fremtidige generasjoner.
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Det er avgjørende å sikre at det skal være lik rett til utdanning i Norge. Gratisprinsippet må
opprettholdes. Studiekvalitet koster. Studiekapasitet må ses i sammenheng med ambisjoner
om økt kvalitet i studiene. Studiefinansieringen må forbedres og heltidsstudenten gjenreises.
Dette er grunnleggende for at studentene skal kunne konsentrere seg om å studere, men
også for at det å studere skal være en reell mulighet for alle, uavhengig av bakgrunn.

Universitetsmuseene er viktige for forskning, forskningsformidling og samlingsforvaltning.
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må omfatte museene.

Prioriterte felt og tema
UiB har ambisiøse kvalitetskrav for forskningen og utdanningen. Kvaliteten i fagmiljøene
kjennetegnes av rike fagtradisjoner og av fagene og miljøenes relevans og betydning for
forståelsen og løsningern av vår tids globale utfordringer. Å ivareta kvalitet fordrer aktiv og
målrettet fornyelse av fagene, i takt med internasjonal kunnskapsutvikling og universitetets
fortrinn. Det tar lang tid å utvikle forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse. En langtidsplan
for forskning og høyere utdanning må ta sikte på å ivareta de gode forskningsmiljøene og
legge til rette for utvikling av nye. Et premiss er at langsiktig grunnleggende forskning må
være fri og vurderes ut fra kvalitet, mer enn anvendbarhet. Det kreves kunnskapsberedskap
med høy kvalitet i bredden, ingen vet nøyaktig hva som Gnkreves av kunnskap i fremtiden.

UiB kjennetegnes av spiss og bredde i forskning og utdanning. UiB har tradisjon for, og et
fortrinn innenfor, marin og utviklingsrelatert virksomhet. Det å fremme satsing og profilering
innenfor disse områdene er viktig. Samtidig har UiB sterke forskningsmiljø innenfor alle de
tematiske prioriteringene i forskningsmeldingen.

Med forskningskvalitet, fagtradisjon og målrettet og langsiktig innsats, har UiB bygd opp
klimaforskning som et sterkt forskningsområde. Klimaforskning er et viktig satsingsområde
ved universitetet. Med meget gode resultater fra Bjerknessenteret for fremragende forskning,
gir langsiktig finansiering av Senter for klimadynamikk fra 2010 i statsbudsjettet, grunnlag for
langsiktig satsing. Senteret har et vidt spenn av fagdisipliner og samarbeidsrelasjoner og
prosjekter for forskning om klimatilpasning. Disse planene inkluderer samfunnsvitenskap,
humaniora og jus. UiB vil styrke den internasjonalt ledende posisjonen som leverandør av
forskningsbasert kunnskap om klimaspørsmål.

Samarbeid om forskning har fysiske aspekt. Samlokalisering av samarbeidspartnere i
klynger er viktige virkemidler. UiB har klyngesamarbeid innenfor marin- og klimaforskning, og
det utvikles en medieklynge, med samarbeid med store mediebedrifter og utviklingsselskap.
Klyngen vil gi økt og nyskapende internasjonal satsing på medier og digitalisering innenfor
forskning og utdanning. UiB vil ha en moderne og fremtidsrettet medieutdanning i samarbeid
med andre, med fullfinansierte studieplasser. Energi- og teknologimiljøet ved universitetet vil
samarbeide med lokale kunnskapsaktører i en energiklynge for å gi kunnskap for en helhetlig
energipolitikk hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

UiB har sterke forskningsmiljø over stor bredde. Innenfor velferdsforskning og helseforskning
gis viktige bidrag, forskningen er disiplinorientert og tverrfaglig. Universitetets kapasitet til å
bidra til tematiske forskningssatsinger er avhengig av å ha sterke grunnforskningsmiljø.

Samarbeid om forskning
Å være åpen for omverden er viktig i universitetenes samfunnsoppdrag. Samarbeid er viktig
for å nå målene oom i forskingsmeldingen og er viktig i universitetets strategi. Akademisk
frihet og institusjonell autonomi skal og må være basis for alt samarbeid UiB er involvert i.

Instituttsektoren er svært viktig som samarbeidspartner for forskningen ved universitetene.
Mens forskningsuniversitetenes har grunnforsking som hovedoppgave, er anvendt forskning
og oppdragsforskning .c,viktigere i instituttsektoren. Styrket samarbeid mellom universitetet
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og instituttsektoren er avgjørende for forskningsinnsatsen i vår region. Langtidsplanen bør ta
tiltak som kan fremme samarbeid mellom institusjoner med ulike Ett

konkret innspill er å sammenholde de økonomiske insentivordningene, slik at samarbeid
lønner seg for begge typer institusjoner. Det er videre viktig å holde fast ved at det er
universitetene som må være ansvarlig for forskerutdanningen, selv om det kan være
samarbeid om forskning som inkluderer forskerutdanning.

Tilgangen til frie midler i European Research Council (ERC) og sentre for fremragende
forskning (SFF) er viktig og har særlig prioritet for forskningsuniversiteter. SFF og ERC som
virkemidler gir de beste mulighetene til grunnleggende og langsiktig forskning på høyt
internasjonalt nivå. Ved UiB er det fire sentre for fremragende forskning, tre er avsluttet. Det
er sju som er tildelt ERC —advanced grants. Med universitetets størrelse, er dette meget bra
og viser tydelig den rollen UiB har som internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet.

Sentre for fremragende utdanning vil bidra sterkt til utviklingen av utdanningskvalitet. Det er
ønskelig at langtidsplanen tar opp de ulike kategoriene av virkemidler som sentre for
forskningsdrevet innovasjon, sentre for fornybar energi og nordiske sentre for fremragende
forskning er. I Norge har SFF-ordningen mer enn 10 års erfaring, mens sentrene for
fremragende utdanning er langt nyere. Det samme gjelder sentrene for fornybar energi.

For forskningsuniversitetene er eksterne finansieringskilder svært viktige. NFR har størst
omfang, oci selv om de frie grunnforskningsprogrammene har klarest adresse fer tH
universitetene, er de tematiske programmene av stor betydning. D, det samme gjelder de
tematiske satsingene innenfor EUs programmer. Det satses betydelig på å komme i posisjon
for å kunne hente midler fra EU hjem. Ekstern finansiering gir ressurser, inspirasjon og
kunnskap. Å vinne fram i norske og internasjonale konkurranser viser og styrker kvaliteten i
forskning.

Forskerne ved UiB deltar aktivt på den internasjonale forskningsarenaen. Ambisjonen er å
styrke deltakelsen. Langtidsplanen bør legge til rette for økt samarbeid med strategisk viktige
land også utenfor Europa. Bærekraftig forskning med utgangspunkt i dagens globale
utfordringer som klimaendringer, forurensning og forsøpling av havene, sosial ekskludering
og generell helse- og fattigdomsproblematikk, er eksempler på tema som egner seg for slikt
samarbeid - på tvers av vitenskapelige fagfelt og geografisk tilhørighet. Økonomiske
virkemidler kan for eksempel styrke norske fagmiljøers deltakelse i slikt samarbeid.

Innsatsfaktorer for styrket forskning og høyere utdanning
De viktigste innsatsfaktorene for forskningsuniversitetene og for norsk forskning generelt er
forutsigbarhet og langsiktighet. Grunnforskning krever langsiktighet og rom for å kunne ta
risiko i forskningen, det er positivt  at med en langtidsplan som skal ha som mål å gi det.
Planen må være konkret og kunne følges opp. Samtidig må ikke veikart og planer være så
kategoriske at de ikke kan endres når betingelser endres.

Forutsigbar og langsiktig finansiering er særlig viktig for forskning og utdanning. Generelt er
det stor forutsigbarhet i finansieringen av de offentlige universitetene i Norge, hvor de
historiske føringene ser store. Samtidig er det viktig at finansieringssystemene er tilpasset
forskningsuniversitetenes egenart, med det særlige ansvaret for å ivareta høy kvalitet over
stor faglig bredde. Innsikt i kostnadene og forskjeller i kostnader mellom ulike studieplasser
er det  viktig å ha åpenhet om. Det må jevnlig vurderes om finansieringen er tilstrekkelig for å
sikre høy kvalitet. Det er svært positivt at det er oppnevnt et utvalg for å vurdere modellen for
finansiering av universitetene og høyskolene.

Å ha et tjenlig styringssystem for institusjonene er også avgjørende. Kortsiktig detaljstyring

og avrapportering anses som lite hensiktsmessig. Utviklingen i retning av mindre detaljerte
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og mer overordnede styringsmål må videreføres. For forskningsuniversitetene som
breddeuniversitet er slike rammebetingelser en svært viktig innsatsfaktor.

For å lykkes med ambisiøse kvalitetskrav er det kritisk viktig å rekruttere de beste forskerne.
Det gjelder stipendiater og postdoktorer, og det gjelder til faste stillinger. Universitetene må
være attraktive som arbeidsplasser. Institusjonene må ha planer, rutiner, system og
virkemiddel som sikrer kvalitet og fleksibilitet for å rekruttere fremragende forskere i et
internasjonalt arbeidsmarked. Ofte kan det være begrensede karrieremuligheter selv i
prioriterte spissmiljø. Her er det gjerne flere stipendiat- og postdoktorstillinger enn ellers, men
universitetet har også begrenset handlingsrom til å tilby faste stillinger. Innstegsstillinger kan
bli et viktig virkemiddel, avhengig av finansieringen. Hvis innstegsstillinger etableres ved
omgjøring av øremerkede utdannings- og kvalifiseringsstillinger, har ordningen begrenset
interesse. Finansierte innstegsstillinger må kunne benyttes i alle fagmiljø.

Bygninger og fysiske strukturer er svært viktige innsatsfaktorer. Det er et betydelig
vedlikeholdsetterslep, selv om det satses store midler. Langtidsplanen bør gi forutsigbarhet
for satsing på rehabilitering og nybygg. Institusjoner som selv forvalter sin eiendomsmasse,
som UiB, satser planmessig på fornyelse og vedlikehold. UiB har en rekke byggeprosjekter
som må prioriteres de kommende årene, som store rehabiliteringsprosjekter og nybygg.
Disse prosjektene prioriteres i innspillene til departementet til kommende års budsjetter.

Det er også stort etterslep for fornyelse og oppgradering av forskningsinfrastrukturen, det
trengs planer for og satsing på forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastruktur av høy kvalitet
binder sammen forskning, utdanning og innovasjon. Infrastruktur, fra et enkelt instrument,
store laboratorier, forskningsskip, databaser, systemer for digitalisering av utdanning til
forskning, til paneler og samlinger. Teknologi er en avgjørende innsatsfaktor. Tilgang til
infrastruktur av høy kvalitet gir norsk forskning store fortrinn og gjør universitet attraktivt som
samarbeidspartner. Ett konkret eksempel er Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste
(NSD) og den gode tilgangen til samfunnsvitenskapelige data NSD gir norske forskere. Et
annet eksempel er den ekstremt gode kvaliteten norske registerdata har. Digitalisering som
verktøy for undervisning, evaluering og i forskning og i formidling av kunnskap til omverden,
må ytterligere prioriteres.

Samarbeidet mellom universitetene og NFR om forvaltning av ressurser til investeringer i
stort utstyr de siste årene er positivt, men det trengs mer ressurser, langsiktig planlegging og
større grad av forpliktelse til ressursøkning.

Universitetene og forskningen generelt, har forpliktelse til å dele kunnskap med samfunnet.
En viktig innsatsfaktor i så måte er Open Access. For å sikre åpen tilgang til forskning,
kreves det mer samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonene og myndighetene. D, de store
internasjonale forlagenes posisjon gjør det vanskelig for enkeltinstitusjoner å få til avtaler
som sikrer åpen tilgang.

Realvekst versus realnedgang
Hvis UiB får 20% økning i budsjettene, ville det bli gitt prioritering av ressurser til økt kvalitet i
grunnforskningen. Kvalitet i grunnforskningen er avgjørende for å utvikle flere miljø på høyt
internasjonalt nivå. Det må være stor frihetsgrad for slike grunnforskningsmidler for å ivareta
kunnskapsberedskap for morgendagens utfordringer.

Følgende områder vil bli gitt særlig prioritet ved budsjettvekst:

Klima og klimatilpasning: UiB har forskere og forskningsgrupper ved de fleste fakulteter som
arbeider med  tema innenfor klimafeltet. Den langsiktige satsingen på Senter for
klimadynamikk gjør UiB særskilt egnet til å styrke tverrfaglig klimaforskning og forskning på
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klimatilpasning. UiB er beredt til å søke forskningsmidler fra EUs klima- og
energiforskningsprogram under Horizon 2020.

Marin forskning: Universitetets tradisjon og fortrinn innenfor marine studier skal videreutvikles
på tvers av faglige disipliner. UiB er en nasjonal node for marin forskning, og Vestlandet har
om lag 60% av all marin FoU. Det gir grunnlag for videre satsing på en marin
forskningsklynge der internasjonalt partnerskap også er et viktig element.

Utviklingsrelatert og globalt orientert forsking har lange tradisjoner ved UiB og forskningen
foregår ved alle fakulteter og ved de fleste institutter. Forskningen er grunnforskning, anvendt
disiplin-orientert forskning og også tverrfaglig forskning. Forsterking av fagmiljø med høy
internasjonal kvalitet ville blitt prioritert.

Betydningen av økt og langsiktig satsing på infrastruktur og bygg til forskning og utdanning er
understreket. Vekst i budsjettene ville gitt mulighet til å hente igjen deler av etterslepet og
sørge for fremtidsrettede rammevilkår for forskere og studenter.

Folketallet i Norge vokser raskest i Norden og vil i følge prognosene passere 6 millioner
innen 2029. Det må satses på studieplasser, finansieringen må gi mulighet for å ansette flere
i vitenskapelige stillinger, slik vil universitetene styrke sitt utdanningstilbud i takt med økt
behov for kunnskap i samfunnet og tilstrømming av nye studenter.

Skulle UiB få et kutt på 20% i bevilgningen, vil det gå ut over kvaliteten i universitetets tilbud.
På kort sikt er et slikt kutt heller ikke praktisk håndterbart fordi en stor del av budsjettet
gjelder lønn knyttet til faste stillinger. Et 20% kutt vil kreve avvikling av deler av
virksomheten. For å velge ut hva som måtte kuttes, er det avgjørende med samarbeid for økt
konsentrasjon og hensynet til å sikre høy kvalitet prioriteres.

Det er potensial for samordning av driftsoppgaver mellom institusjonene. UiB er involvert i
flere slike prosesser, men det er mulighet for flere fellesløsninger regionalt og nasjonalt. UiB
vil styrke samarbeidet der det gir mer rasjonelle løsninger for driften av universitetet.

Oppsummering
Langtidsplanen må ta hensyn til universitetenes egenart, betingelser for tverrfaglig satsing og
opplegg for samarbeid mellom forskningsaktører med ulike oppgaver og rammer. Det må
være et mål at en langtidsplan bidrar til økt forutsigbarhet og langsiktighet i finansiering og
satsing på infrastruktur og andre innsatsfaktorer. Følgende tema bør inkluderes:

Diversiteten mellom institusjonene innenfor forskningssystemet bør synliggjøres og
videreutvikles
Forskningsuniversitetene bør ha mulighet til økt satsing på kvalitet i forskning og
utdanning, hvor forskning og utdanning ses i sammenheng. Studiekvalitet koster og
studiekapasitet må sammenfalle med ambisjoner om økt kvalitet i studiene gjennom
fullfinansierte studieplasser og ansettelser i faste vitenskapelige stillinger
Planer, systemer og virkemidler som sikrer kvalitet og fleksibilitet for å rekruttere
fremragende forskere i et internasjonalt arbeidsmarked bør tas opp. Det viktigste
kriteriet for å lykkes med ambisiøse kvalitetskrav er å rekruttere de beste forskerne.
Planen bør ha virkemidler for å styrke satsningsområder, for UiB gjelder dette:

Klimaforskning og forskning på klimatilpasning som et hovedsatsningsområde
Marin forskning og utviklingsrelatert forskning

Virkemidler som stimulerer til tverrfaglighet bør prioriteres. Grensesprengende
forskning og originale innovasjoner skjer ofte i møte mellom ulike fagdisipliner.

Samarbeid kan styrkes i klynger med andre kunnskapsaktører. Medieklyngen
ved UiB er en modell for denne typen samarbeid.

Satsing på bygg og forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastruktur av høy kvalitet
binder sammen forskning, utdanning og innovasjon.
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• Hensynet til å fremme kvalitet i forskning og utdanning er viktigst i vurdering av
økonomiske virkemidler

1



Sire Christine Nerheim

Fra: Heidi Fuglesang <heidifuglesang@gmail.com>

Sendt: 14. oktober 2013 15:47

Til: Silje Christine Nerheim

Emne: Re: Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Oppfølgingsflagg: Follow up

Status for flagg: Flagget

Hei,

Dette ser veldig bra ut. Her har vi fått med alt det jeg mener er viktig å nevne i et slikt innspill. Ingen vidre
kommentarer.

Med vennlig hilsen

Heidi Fuglesang
Styremedlem, Universitetet i Bergen
99234120

2013/10/14 Silje Christine Nerheim <SiFe.Nerheim adm.uib.no>

Som oppfølging av styrets vedtak i sak 65/13 oversendes utkast til innspill til langtidsplanen for forskning
og høyere utdanning. Vi ber om å få eventuelle kommentarer innen kl 15 i morgen, 15.10.

Med vennlig hilsen

Silje Nerheim
Seniorrådgiver
Universitetet i Bergen

tlf: 55 58 89 35



Silje Christine Nerheim

Fra: Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth <mqueseth@gmail.com>
Sendt: 14. oktober 2013 15:55
Til: Silje Christine Nerheim
Emne: Re:Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Oppfølgingsflagg: Follow up
Status for flagg: Hagget

Hei,

Dette ser fint ut!

Vennlig hilsen Mathias Bratz-Queseth

2013/10/14 Silje Christine Nerheim <Sil'e.Nerheim adm.uib.no>

Som oppfølging av styrets vedtak i sak 65/13 oversendes utkast til innspill til langtidsplanen for forskning
og høyere utdanning. Vi ber om å få eventuelle kommentarer innen kl 15 i morgen, 15.10.

Med vennlig hilsen

Silje Nerheim
Seniorrådgiver
Universitetet i Bergen

tlf: 55 58 89 35
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Silje Christine Nerheim

Fra: Peter M Haugan

Sendt: 15. oktober 2013 08:52

Til: Silje Christine Nerheim; Anne Kverneland Bogsnes; Heidi Fuglesang; Joakim

Palme; Johan Fredrik Odfjell; Katharina Wolff; Kjersti Fløttum; Mathias;

Mathias Bratz-Queseth; Oddny Miljeteig; Synnøve Myhre;

nina.broch.mathisen@innovasjonnorge.no;

arno.vigmostad@fagbokforlaget.no

Emne: Re: Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Vedlegg: Lange linjer innspill- 1310_PMH.docx

God morgen og takk for dette,

Her var mye bra. Vedlagt en fil med noen forslag til endringer og noen kommentarer.

Noen av mine forslag er i kategorien "rette opp feil". Det gjelder bl.a. å skrive
forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) i stedet for forskningssenter for fornybar
energi. Det første, ikke det siste er en finansieringsordning i forskningsrådet (Språklig
er dette en interessant konstruksjon; det verdiladete ordet "miljøvennlig" som ble
introdusert her har den effekt at karbonfangst og lagring (CCS), som ikke har noe med
fornybar energi å gjøre, blir rubrisert sammen med fornybar. Det finnes mange eksempler på
folk som sier fornybar og tenker at det inkluderer CCS.) Jeg har også et ganske viktig
forslag til endring av den faktiske omtalen av SKD. Det som sto der var feil. Jeg har
sjekket med Tore Furevik som leder SKD. Han slutter seg til mine alternative
formuleringer.

Ellers gir kommentarene begrunnelser for de fleste endringsforslagene. Ta gjerne kontakt
om det er noe som er uklart.

Den kanskje mest prinsipielle gjelder flaggingen av klima og klimatilpasning som
satsingsområde på samme nivå som marin og utvikling/global. Her er det min klare
oppfatning at dette ikke bør kommuniseres utad før etter en grundig vurdering og
beslutning i universitetsstyret. Jeg er klar over at klima ble lansert i rektorvalgkampen
som et slikt satsingsområde og mange synes nok det høres ut som en god ide. Men det fritar
ikke oss som universitetsstyre fra ansvaret for å foreta en gjennomgang frem mot en
begrunnet beslutning. Mine endringsforslag gir fortsatt klima en betydelig plass i
dokumentet.

Det er ikke tid og rom for en full diskusjon av satsingsområder her og nå. Noe av
bakgrunnen og momenter for min skepsis til å flagge klima og klimatilpasning er innbakt i
vedlagte og jeg kan gjerne gå inn i en mer utfyllende diskusjon:

Hva ville slik flagging innebære for nasjonal arbeidsdeling? Bra eller dårlig for
UiB? Husk at vi allered har SKD og neppe kan få mer direkte fra KD som er
addressaten for dette skrivet.
Hvorfor flagge tilpasning når det vi er best på er grunnleggende dynamikk og noe om
effekter?
De største virkelig tverrfaglige forskningsutfordringene (og
finansieringsmulighetene, særlig fra EU) ligger i tiltak for å begrense
klimaendringer, ikke i tilpasning til endringer som uansett kommer.

Et alternativt fokus på tiltak (det vil i all hovedsak si energi) åpner for et
rikere sett av politiske koplinger mellom energipolitikk, helsepolitikk,
næringspolitikk og sikkerhetspolitikk, enn klima alene.

Jeg er klar over at volumet på klimarelatert forskning ved UiB antakelig er stort nok til
at det kan nevnes som et område der vi er hjertelig tilstede. Men derfra til en satsing



som skalflaggesmot KD som sådan?Jeg er skeptisk.Det er muligjeg kan overbevises,men
jeg er det ikke nå. På dettestadietog innenfristeni dag synesdet imidlertidriktigst
å holdeseg til det prinsipielle,at nye satsingsområderpå høytnivåmå begrunnesi
universitetsstyrevedtak.

Lykketil med dette.Det skalbli spennendeå se hva den nye regjeringengjør med
utviklingav langtidsplan.

mvh Peter

PeterM Haugan,Professorat the GeophysicalInstitute,
Univ.of Bergen,Allegaten70, N-5007Bergen,NORWAY.
Officephone+47 55582678,mobile:+47 4668 2114,
fax +47 55589883,Peter.Hauan fi.uib.no

On 14.10.1312.51,"SiljeChristineNerheim"<Sil'e.Nerheimadm.uib.no>wrote:

Somoppfølgingav styretsvedtaki sak65/13oversendesutkasttil innspilltil langtidsplanenfor
forskningog høyereutdanning.Vi berom å få eventuellekommentarerinnenkl 15 i morgen,15.10.

Medvennlighilsen

SiljeNerheim
Seniorrådgiver
Universiteteti Bergen

tlf:55 58 89 35
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innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 - 2024 fra
Universitet i Bergen

Innspillene fra Universitetet i Bergen bygger på drøfting i fagmiljøene og i universitetsstyret.

Innledning
Universitetet i Bergen er positiv til at det utarbeides en Iangtidsplan for forskning og høyere
utdanning. Forskningens langsiktige karakter krever langsiktig politikk og langsiktig,
forpliktende opptrapping av finansieringen. Langtidsplanen kan gi mer planmessig tilnærming
til de store investeringene som trengs til nybygg, vedlikehold og infrastruktur, men også for å
øke kapasiteten i høyere utdanning, med forventet økt studenttilstrømming og opptrapping
av forskerutdanningen.

En langtidsplan må synliggjøre og ha som utgangspunkt at institusjonene innenfor høyere
utdanning og forskning er forskjellige, diversitet mellom institusjonene vil være en styrke. Det
er og bør være forskjeller mellom universitetenes profil, mellom universitetene og høyskolene
og mellom de høyre forsknings- og utdanningsinstitusjonene og andre forskningsaktører. I
stortingsmeldingen fremhevet regjeringen betydningen av at det utvikles noen internasjonalt
ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge. Anerkjente forskningsuniversiteter
kjennetegnes ved at de har høy internasjonal kvalitet over stor faglig bredde. UiB vil ivareta
høy internasjonal kvalitet over stor faglig bredde og har fagmiljø som er blant de ledende i
verden. UiB har ansvar for å videreutvikle kompetanse innenfor alle fagområder. Økt
kapasitet i forskerutdanningen kreves. Langtidsplanen må ta opp universitetenes muligheter
til å styrke posisjonen i den internasjonale forskningsfronten. Samtidig må planen ha som
mål å fremme tiltak som gjør at flere fremragende forskningsmiljø vokser frem. Hvilke
områder som blir viktigst og mest fremragende i framtida, er ikke gitt. Det kreves beredskap
for å møte nye utfordringer og ha kapasitet og kompetanse til ny satsing.

All aktivitet ved UiB er tuftet på forskningsuniversitetets akademiske verdier. Kvalitet og
mangfold er varemerket. UiB skal frembringe kunnskap og innsikt gjennom nyskapende og
kreativ forskning av høy kvalitet og internasjonalt format. Dette er basis for satsninger, og
grunnlag for fremtidige satsninger. Disipliner er og skal være viktige. Samtidig skjer mye
forskning i skjæringspunktet mellom disiplinene. Klimaforskningen ved UiB frområendo, 

tverrfaglig og internasjonalt synlig og konkurransedyktig. Å legge til rette for tverrfaglig
forskning og undervisning, er avgjørende for å lykkes i fremtiden. Langtidsplanen bør
inneholde spesifikke insitamenter for å stimulere nyskapende forskning og undervisning.

Universitetenes autonomi er grunnleggende for fri og uavhengig forskning hvor nye og
fremragende fagmiljø kan komme. UiB vil advare mot at Norges forskningsråd (NFR) skal ha
rollen som dominerende forskningspolitisk endringsagent og mot å la NFR få en rolle i 

grunnfinansieringen av universitetene. Innretningen i langtidsplanen må legge opp til å styrke
universitetenes autonomi, slik at økt handlingsrom i grunnbudsjettet kan brukes til å satse på
kvalitet i forskning og utdanning. Erfaringene fra fellesløftet mellom universitetene og
departementet for fri prosjektstøtte er viktige og positive. Det bør gis mer midler til fri
grunnforskning. UiB har oppnådd å få sju sentre for fremragende forskning, det viser høy
kvalitet. Sentre for fremragende forskning vurderes som særlig viktig virkemiddel for
forskningsuniversitetet.

Det er avgjørende å se forskningspolitikken sammen med politikken for høyere utdanning. All
høyere utdanning skal være forskningsbasert, ved forskningsuniversitetene er utdanningen
basert på aktive forskeres innsats og involvering av studenter i forskning. Skal universitetene
kunne ivareta sitt oppdrag og utvide og sprenge grenser for det vi vet og det vi tror vi vet, er
høy kvalitet i utdanningen essensielt. Forsterket satsing på grunnforskning vil bety satsing på
kvalitet i breddeundervisning og forskning som grunnleggende foredlingen av kunnskap for
nåværende og fremtidige generasjoner.

Merknad [PH1]: Vi bør være forsiktig med å
ta frem et enkelt tverrfaglig felt som

fremragende. Det er stor fallhøyde forbundet
med slike utsagn. Sely om jeg var med på

etableringen av Bjerknessenteret og relativt
sentral i SFF-søknaden og gjennomføringen de

første årene (og derfor setter pris på

utvilklingen som har vært, og skulle like slik
positiv omtale), og selv om den nasjonale

evalueringen av klimaforskning for et par år

siden ga relativt gode skussmål til Bergen, har
det meg bekjent ikke vært gjennomført en

analyse som viser hvor mye som er oppnådd i
forhold til den innsats som er satt inn. Miljøer

som Bjerknessenteret blir mye mer bevisst på
tellekanter, sørger for siteringer og

fellespublikasjoner og legger mer vekt på

utadrettet informasjon enn gjennomsnittet av
universitetsmiljø. De får også mye ressurser.

Vi er blitt veldig godt kjent blant politikere og
allmennhet og er Nordens største
klimaforskningssenter, men er vi blitt det

beste? Neppe. Hva er de grenseoverskridende

oppdagelsene som er gjort? Det har vært et
møysommelig arbeid skritt for skritt, og jeg

kritiserer ingen av de involverte. Men jeg vil
påpeke at tverrfagligheten for det aller meste

har vært begrenset. Bjerknessenteret er
eksplisitt avgrenset til det naturvitenskapelige

grunnlaget for å forstå klimaendringer og
klimaeffekter på natur og miljø. Oppsummert

er det ikke dokumentert at tverrfaglig

klimaforskning som helhet ved UiB bør trekkes
frem som fremragende. Det er også gode

klimarelevante aktiviteter ved flere fakultet,

men det er nok ikke så mye reelt
interfakultært forskningssamarbeid innen

klima som man kanskje skulle ønske eller

forvente.

Merknad [PH2]: Det blir drastisk å foreslå at

forskningsrådet ikke skal ha noen rolle som
endringsagent. Det ligger sentralt i dere
mandat. Vi kan gjerne være med på en

diskusjon om denne rollen burde vært skilt fra
finansiering og kvalitetsvurdering, men mener

vi å være så drastisk her?



Det er avgjørende å sikre at det skal være lik rett til utdanning i Norge. Gratisprinsippet må
opprettholdes. Studiekvalitet koster. Studiekapasitet må ses i sammenheng med ambisjoner
om økt kvalitet i studiene. Studiefinansieringen må forbedres og heltidsstudenten gjenreises.
Dette er grunnleggende for at studentene skal kunne konsentrere seg om å studere, men
også for at det å studere skal være en reell mulighet for alle, uavhengig av bakgrunn.

Universitetsmuseene er viktige for forskning, forskningsformidling og samlingsforvaltning.
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må omfatte museene.

Prioriterte felt og tema
UiB har ambisiøse kvalitetskrav for forskningen og utdanningen. Kvaliteten i fagmiljøene
kjennetegnes av rike fagtradisjoner og av fagene og miljøenes relevans og betydning for
forståelsen og løsningen av vår tids globale utfordringer. A ivareta kvalitet fordrer aktiv og
målrettet fornyelse av fagene, i takt med internasjonal kunnskapsutvikling og universitetets
fortrinn. Det tar lang tid å utvikle forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse. En langtidsplan
for forskning og høyere utdanning må ta sikte på å ivareta de gode forskningsmiljøene og
legge til rette for utvikling av nye. Et premiss er at langsiktig grunnleggende forskning må
være fri og vurderes ut fra kvalitet, mer enn anvendbarhet. Det kreves kunnskapsberedskap
med høy kvalitet i bredden, ingen vet nøyaktig hva som er kreves av kunnskap i fremtiden.

UiB kjennetegnes av spiss og bredde i forskning og utdanning. UiB har tradisjon for, og et
fortrinn innenfor, marin og utviklingsrelatert virksomhet. Det å fremme satsing og profilering
innenfor disse områdene er viktig. Samtidig har UiB sterke forskningsmiljø innenfor alle de
tematiske prioriteringene i forskningsmeldingen.

N1ed4orskn4ng - 9 . 5 .1941og målrettet-oglangsik1ig4nnsats, har-U-i-ygd-e-pp
gsk-gi-gg-e

ved universitctet. Med meget gode resultater fra Bjerknessenteret for fremragende forskning,
gir langsiktig finansiering av Senter for klimadynamikk fra 2010 i statsbudsjettet, grunnlag for
langsiktig satsing. Senteret har et vidt spenn av naturvitenskapeliqe  fagdisipliner og
samarbeidsrelasjoner og prosjekter for forskning om klmatilpas-n-i-Pi-gklimaforståelseon 
klimaeffekter.D:D(yo planonoSenter for klimad namikk driver ikke selv med forsknin innen
444uderef samfunnsvitenskap, humaniora og jus eller 'klimatil asnind, men er åpen for

ros.ektbasert samarbeid med andre ciisi liner om slike tema. UiB vil styrke den
internasjonalt ledende posisjonen som leverandør av forskningsbasert kunnskap om klima:
od enerqi-spørsmål.

Samarbeid om forskning har fysiske aspekt. Samlokalisering av samarbeidspartnere i
klynger er viktige virkemidler. UiB har klyngesamarbeid innenfor marin- og klimaforskning, og
det utvikles en medieklynge, med samarbeid med store mediebedrifter og utviklingsselskap.
Klyngen vil gi økt og nyskapende internasjonal satsing på medier og digitalisering innenfor
forskning og utdanning. UiB vil ha en moderne og fremtidsrettet medieutdanning i samarbeid
med andre, med fullfinansierte studieplasser. Energi- og teknologimiljøet ved universitetet vil
samarbeide med lokale kunnskapsaktører i en energiklynge for å gi kunnskap for en helhetlig
energipolitikk hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

UiB har sterke forskningsmiljø over stor bredde. Innenfor velferdsforskning og helseforskning
gis viktige bidrag, forskningen er disiplinorientert og tverrfaglig. Universitetets kapasitet til å
bidra til tematiske forskningssatsinger er avhengig av å ha sterke grunnforskningsmiljø.

Samarbeid om forskning
A være åpen for omverden er viktig i universitetenes samfunnsoppdrag. Samarbeid er viktig
for å nå målene som i forskingsmeldingen og er viktig i universitetets strategi. Akademisk
frihet og institusjonell autonomi skal og må være basis for alt samarbeid UiB er involvert i.

- Merknad [PH3]: NBI SKDdriver ikke med
forskning om klimatilpasning. De strekker det
ikke lengre enn til effekter på naturmiljøet.
Dette reflekterer også kompetanseprofilen
hos samarbeidspartnerne Havforsk og NERSC.



Instituttsektoren er svært viktig som samarbeidspartner for forskningen ved universitetene.
Mens forskningsuniversitetenes har grunnforsking som hovedoppgave, er anvendt forskning
og oppdragsforskning er viktigere i instituttsektoren. Styrket samarbeid mellom universitetet
og instituttsektoren er avgjørende for forskningsinnsatsen i vår region. Langtidsplanen bør ta
tiltak som kan fremme samarbeid mellom institusjoner med ulike oppdrag  Ett

konkret innspill er å sammenholde de økonomiske insentivordningene, slik at samarbeid
lønner seg for begge typer institusjoner. Det er videre viktig å holde fast ved at det er
universitetene som må være ansvarlig for forskerutdanningen, selv om det kan være
samarbeid om forskning som inkluderer forskerutdanning.

Tilgangen til frie midler i European Research Council (ERC) og sentre for fremragende
forskning (SFF) er viktig og har særlig prioritet for forskningsuniversiteter. SFF og ERC som
virkemidler gir de beste mulighetene til grunnleggende og langsiktig forskning på høyt
internasjonalt nivå. Ved UiB er det fire sentre for fremragende forskning, tre er avsluttet. Det
er sju som er tildelt ERC —advanced grants. Med universitetets størrelse, er dette meget bra
og viser tydelig den rollen UiB har som internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet.

Sentre for fremragende utdanning vil bidra sterkt til utviklingen av utdanningskvalitet. Det er
ønskelig at langtidsplanen tar opp de ulike kategoriene av virkemidler som sentre for
forskningsdrevet innovasjon, sentre for femybar-milievenn!io  energi og nordiske sentre for
fremragende forskning er. I Norge har SFF-ordningen mer enn 10 års erfaring, mens
sentrene for fremragende utdanning er langt nyere. Det samme gjelder sentrene for feq-r,bef-

miljovennliq  energi.

For forskningsuniversitetene er eksterne finansieringskilder svært viktige. NFR har størst
omfana. Sg. sclv om de frie grunnforskningsprogrammene har klarest adresse for
universitetene, er de tematiske programmene av stor betydning, det samme gjelder de
tematiske satsingene innenfor EUs programmer. Det satses betydelig på å komme i posisjon
for å kunne hente midler fra EU hjem. Ekstern finansiering gir ressurser, inspirasjon og
kunnskap. Å vinne fram i norske og internasjonale konkurranser viser og styrker kvaliteten i
forskning.

Forskerne ved UiB deltar aktivt på den internasjonale forskningsarenaen. Ambisjonen er å
styrke deltakelsen. Langtidsplanen bør legge til rette for økt samarbeid med strategisk viktige
land også utenfor Europa. Bærekraftig forskning med utgangspunkt i dagens globale
utfordringer som klimaendringer, forurensning og forsøpling av havene, sosial ekskludering
og generell helse- og fattigdomsproblematikk, er eksempler på tema som egner seg for slikt
samarbeid - på tvers av vitenskapelige fagfelt og geografisk tilhørighet. -

	 foT fem:!jc.= 


Innsatsfaktorer for styrket forskning og høyere utdanning
De viktigste innsatsfaktorene for forskningsuniversitetene og for norsk forskning generelt er
forutsigbarhet og langsiktighet. Grunnforskning krever langsiktighet og rom for å kunne ta
risiko i forskningen, det er positivt at med en langtidsplan som skal ha som mål å gi det.
Planen må være konkret og kunne følges opp. Samtidig må ikke veikart og planer være så
kategoriske at de ikke kan endres når betingelser endres.

Forutsigbar og langsiktig finansiering er særlig viktig for forskning og utdanning. Generelt er
det stor forutsigbarhet i finansieringen av de offentlige universitetene i Norge, hvor de
historiske føringene ser store. Samtidig er det viktig at finansieringssystemene er tilpasset
forskningsuniversitetenes egenart, med det særlige ansvaret for å ivareta høy kvalitet over
stor faglig bredde. Innsikt i kostnadene og forskjeller i kostnader mellom ulike studieplasser
er viktig å ha åpenhet om. Det må jevnlig vurderes om finansieringen er tilstrekkelig for å

Merknad [PH4]: Jeg har ikke veldig sterk

mening om å slette det følgende, men jeg ser

heller ikke noen spesiell grunn for UiB til å
fremheve det. Ved UiB har forskerne god adm

støtte på EU-forskning og klarer seg bedre enn

de fleste. Mer nasjonale midler vil ikke
favorisere oss. Bedre å ha handlefrihet til å

prioritere slik støtte selv om vi vil. Det er et
enormt press fra KD og NFRfor å få mer

engasjement og hente hjem mer EU-midler til

Norge. Det er slett ikke alltid de mest
fremragende som vinner frem, og noen
prosjekt er mer pliktløp enn nyskapende. Lett

tilgjengelige nasjonale økonomiske
virkemidler kan også føre til at mindre viktige
norske aktører når mer frem enn de ellers ville

gjort.



sikre høy kvalitet. Det er svært positivt at det er oppnevnt et utvalg for å vurdere modellen for
finansiering av universitetene og høyskolene.

A ha et tjenlig styringssystem for institusjonene er også avgjørende. Kortsiktig detaljstyring
og avrapportering anses som lite hensiktsmessig. Utviklingen i retning av mindre detaljerte
og mer overordnede styringsmål må videreføres. For forskningsuniversitetene som
breddeuniversitet er slike rammebetingelser en svært viktig innsatsfaktor.

For å lykkes med ambisiøse kvalitetskrav er det kritisk viktig å rekruttere de beste forskerne.
Det gjelder stipendiater og postdoktorer, og det gjelder til faste stillinger. Universitetene må
være attraktive som arbeidsplasser. Institusjonene må ha planer, rutiner, system og
virkemiddel som sikrer kvalitet og fleksibilitet for å rekruttere fremragende forskere i et
internasjonalt arbeidsmarked. Ofte kan det være begrensede karrieremuligheter selv i
prioriterte spissmiljø. Her er det gjerne flere stipendiat- og postdoktorstillinger enn ellers, men
universitetet har også begrenset handlingsrom til å tilby faste stillinger. Innstegsstillinger kan
bli et viktig virkemiddel, avhengig av finansieringen. Hvis innstegsstillinger etableres ved
omgjøring av øremerkede utdannings- og kvalifiseringsstillinger, har ordningen begrenset
interesse. Finansierte innstegsstillinger må kunne benyttes i alle fagmiljø.

Bygninger og fysiske strukturer er svært viktige innsatsfaktorer. Det er et betydelig
vedlikeholdsetterslep, selv om det satses store midler. Langtidsplanen bør gi forutsigbarhet
for satsing på rehabilitering og nybygg. Institusjoner som selv forvalter sin eiendomsmasse,
som UiB, satser planmessig på fornyelse og vedlikehold. UiB har en rekke byggeprosjekter
som må prioriteres de kommende årene, som store rehabiliteringsprosjekter og nybygg.
Disse prosjektene prioriteres i innspillene til departementet til kommende års budsjetter.

Det er også stort etterslep for fornyelse og oppgradering av forskningsinfrastrukturen, det
trengs planer for og satsing på forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastruktur av høy kvalitet
binder sammen forskning, utdanning og innovasjon. Infrastruktur, fra et enkelt instrument,
store laboratorier, forskningsskip, databaser, systemer for digitalisering av utdanning til
forskning, til paneler og samlinger. Teknologi er avgjørende innsatsfaktor. Tilgang til
infrastruktur av høy kvalitet gir norsk forskning store fortrinn og gjør universitet attraktivt som
samarbeidspartner. Ett konkret eksempel er Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste
(NSD) og den gode tilgangen til samfunnsvitenskapelige data NSD gir norske forskere. Et
annet eksempel er den ekstremt gode kvaliteten norske registerdata har. Digitalisering som
verktøy for undervisning, evaluering og i forskning og i formidling av kunnskap til omverden,
må ytterligere prioriteres.

Samarbeidet mellom universitetene og NFR om forvaltning av ressurser til investeringer i
stort utstyr de siste årene er positivt, men det trengs mer ressurser, langsiktig planlegging og
større grad av forpliktelse til ressursøkning.

Universitetene og forskningen generelt, har forpliktelse til å dele kunnskap med samfunnet.
En viktig innsatsfaktor i så måte er Open Access. For å sikre åpen tilgang til forskning,
kreves det mer samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonene og myndighetene, de store
internasjonale forlagenes posisjon gjør det vanskelig for enkeltinstitusjoner å få til avtaler
som sikrer åpen tilgang. Det er oaså viktia å s4<re at forskere med svak institusionell 00
statii stotte. bl.a. i samarbeidsland i sor. får dekket sine ubliserin skostnader. EtabTerte
forskere bor stimuleres til å oublisere i OA "ournaler som dermed kan o na storre'anseelsa.

Realvekst versus realnedgang
Hvis UiB får 20% økning i budsjettene, ville det bli gitt prioritering av ressurser til økt kvalitet i
grunnforskningen. Kvalitet i grunnforskningen er avgjørende for å utvikle flere miljø på høyt
internasjonalt nivå. Det må være stor frihetsgrad for slike grunnforskningsmidler for å ivareta
kunnskapsberedskap for morgendagens utfordringer.

Merknad [PH5]: Dette er en liten hjertesak
for meg, bl.a. fremmet gjennom UNESCO.leg
insisterer på ingen måte, men ville sette stor
pris på om det kunne taes inn og om 1.1iB
kunne gå i front for en åpnere global
kunnskapsallmenning.



Følgende områder vil bli gitt særlig prioritet ved budsjettvekst:

	 UiB har forskere og forskningsgrupper ved de fleste fakulteter som
arbeider te:-=amecl;atttfott, klimare!atede eller klimaoåvirkete -feltetoroblemstiffinaer. Den
langsiktige satsingen på Senter for klimadynamikk gjør UiB særskilt egnet til å styrke
tverrfaglig klimaforskning. forsknin på klirnaeffekter Ontiltak mot klirnaendrin er-og
ferskning---p-m-atitpazningi. UiB er beredt til_å søkQforskningsmidler fra_EUs,klima-
energiforskningsprogrammed under Horizon 2020.

Marin forskning: Universitetets tradisjon og fortrinn innenfor marine studier skal videreutvikles
på tvers av faglige disipliner. UiB er en nasjonal node for marin forskning, og Vestlandet har
om lag 60% av all marin FoU. Det gir grunnlag for videre satsing på en marin
forskningsklynge der internasjonalt partnerskap også er et viktig element.

Utviklingsrelatert og globalt orientert forsking har lange tradisjoner ved UiB og forskningen
foregår ved alle fakulteter og ved de fleste institutter. Forskningen er grunnforskning, anvendt
disiplin-orientert forskning og også tverrfaglig forskning. Forsterking av fagmiljø med høy
internasjonal kvalitet ville blitt prioritert.

Betydningen av økt og langsiktig satsing på infrastruktur og bygg til forskning og utdanning er
understreket. Vekst i budsjettene ville gitt mulighet til å hente igjen deler av etterslepet og
sørge for fremtidsrettede rammevilkår for forskere og studenter.

Folketallet i Norge vokser raskest i Norden og vil i følge prognosene passere 6 millioner
innen 2029. Det må satses på studieplasser, finansieringen må gi mulighet for å ansette flere
i vitenskapelige stillinger, slik vil universitetene styrke sitt utdanningstilbud i takt med økt
behov for kunnskap i samfunnet og tilstrømming av nye studenter.

Skulle UiB få et kutt på 20% i bevilgningen, vil det gå ut over kvaliteten i universitetets tilbud.
På kort sikt er et slikt kutt heller ikke praktisk håndterbart fordi en stor del av budsjettet
gjelder lønn knyttet til faste stillinger. Et 20% kutt vil kreve avvikling av deler av
virksomheten. For å velge ut hva som måtte kuttes, er det avgjørende med samarbeid for økt
konsentrasjon og hensynet til å sikre høy kvalitet prioriteres.

Det er potensial for samordning av driftsoppgaver mellom institusjonene. UiB er involvert i
flere slike prosesser, men det er mulighet for flere fellesløsninger regionalt og nasjonalt. UiB
vil, uavhengi av buds.ettlitviklingen, styrke samarbeidet der det gir mer rasjonelle løsninger
for driften av universitetell.

Oppsummering
Langtidsplanen må ta hensyn til universitetenes egenart, betingelser for tverrfaglig satsing og
opplegg for samarbeid mellom forskningsaktører med ulike oppgaver og rammer. Det må
være et mål at en langtidsplan bidrar til økt forutsigbarhet og langsiktighet i finansiering og
satsing på infrastruktur og andre innsatsfaktorer. Følgende tema bør inkluderes:

Diversiteten mellom institusjonene innenfor forskningssystemet bør synliggjøres og
videreutvikles
Forskningsuniversitetene bør ha mulighet til økt satsing på kvalitet i forskning og
utdanning, hvor forskning og utdanning ses i sammenheng. Studiekvalitet koster og
studiekapasitet må sammenfalle med ambisjoner om økt kvalitet i studiene gjennom
fullfinansierte studieplasser og ansettelser i faste vitenskapelige stillinger
Planer, systemer og virkemidler som sikrer kvalitet og fleksibilitet for å rekruttere
fremragende forskere i et internasjonalt arbeidsmarked bør tas opp. Det viktigste
kriteriet for å lykkes med ambisiøse kvalitetskrav er å rekruttere de beste forskerne.
Planen bør ha virkemidler for å styrke satsningsområder, for UiB gjelder dette:

Merknad [PH6]: la, SKDer en god base, men
hva vil vi utrette innen klimatilpasning? Jeg

har ikke sett noe dokument eller begrunnelse
som forteller hva UiB kan eller vil innen
klimatilpasning. Jeg mener vi først må ha en

diskusjon og vedtak i universitetsstyret om

hva dette skal innebære før vi kan løfte opp en
slik sak som likeverdig med marin og global.
Innen klima er det to hovedområder i tillegg til

klimadynamikk/klimaforståelse, nemlig

effekter og tiltak. Tilpasning kommer i
forlengelsen av effekter. Ja, vi har et godt
grunnlag for å ha grenseflate mot dem som

driver med tilpasning, men i en nasjonal

arbeidsdeling mellom forskningsuniversiteter
og instituttsektor, er det tvilsomt om vi bør gå

for langt inn i og profilere tilpasning. Det
gjøres mye nyttig på dette feltet fra aktører

som NIBR,SIFOog andre, og med pengene

som kommer til forskningsrådet for disse
temaene har finansierende departement

' gjerne forventninger om rask og direkte

anvendelse på samfunnsplanlegging. La andre

' aktører profilere dette feltet, så kan vi være

akademisk partner der det passer. Men det

krever ikke profilering mot KD.Tiltak dreier
seg i hovedsak om energiomstilling. Hvorfor

skulle et internasjonalt orientert og ambisiøst
forskningsuniversitet vektlegge passiv

tilpasning til endringer som kommer, uten å gå

inn på det mye mer utfordrende og
omfattende globale spørsmålet om å motvirke

eller begrense klimaendringene?

Merknad [PH7]: Dette er to forskjellige

program hvorav energiprogrammet er
vesentlig større enn klima"programmet".

Merknad [PH8]: Dette bør gjøres uavhengig

av budsjettkutt eller økning. Hvis vi tror det er

potensiale, bør vi søke å ta det ut uansett, kfr
kommentar fra Johan Fredrik Odfjell under

styremøtet.
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o Marin forskning og alobal OQ  utviklingsrelatert forskning

Virkemidler som stimulerer til tverrfaglighet bør prioriteres. Grensesprengende
forskning og originale innovasjoner skjer ofte i møte mellom ulike fagdisipliner. Det er
bl.a. otensiale for å o onå s ennende resultat innen tverrfaoko klirnarelatert
forskning.

o Samarbeid kan styrkes i klynger med andre kunnskapsaktører. Medieklyngen
ved UiB er en modell for denne typen samarbeid.

Satsing på bygg og forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastruktur av høy kvalitet
binder sammen forskning, utdanning og innovasjon.
Hensynet til å fremme kvalitet i forskning og utdanning er viktigst i vurdering av
økonomiske virkemidler



Silje Christine Nerheim

Fra: Synnøve Myhre

Sendt: 15. oktober 2013 15:18
Til: Peter M Haugan; Silje Christine Nerheim; 'Anne Kverneland Bogsnes'; 'Heidi

Fuglesang'; 'Joakim Palme'; 'Johan Fredrik Odfjell'; Katharina Wolff; Kjersti

Fløttum; 'Mathias'; 'Mathias Bratz-Queseth'; 'Oddny Miljeteig';
'nina.broch.mathisen@innovasjonnorge.no';

'arno.vigmostad@fagbokforlaget.no'; Anne Lise Fimreite; Kari Tove

Elvbakken; Dag Rune Olsen
Emne: RE:Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Vedlegg: Lange linjer innspill- 1310_til høring..docx

Her er rett dokument vedlagt der spørsmålene inngår, merket rødt.

Hilsen

Synnøve

From: Synnøve Myhre
Sent: Tuesday, October 15, 2013 2:05 PM
To: Peter M Haugan; Silje Christine Nerheim; Anne Kverneland Bogsnes; Heidi Fuglesang; Joakim Palme; Johan
Fredrik Odfjell; Katharina Wolff; Kjersti Fløttum; Mathias; Mathias Bratz-Queseth; Oddny Miljeteig;
nina.broch.mathisen@innovasjonnorge.no; arno.vigmostad@fagbokforlaget.no; Anne Lise Fimreite; Kari Tove
Elvbakken; Dag Rune Olsen
Subject: RE: Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Hei, og takk for høringsutkast.

Synes Petter Haugan har gjort en svært grundig arbeid i forhold til å stramme opp og stille spørsmål som vi må

trenger mer diskusjon og informasjon for å kunne ta stilling til.

Jeg synes det er mye bra i dokumentet, og det er blitt mye strammer i forhold til det utkastet vi fikk til styremøtet i

September. Men jeg kunne ønske at vi kunne vært litt mer aktive i å komme opp med konkrete forslag som UiB vil

være tjent med. Opplever at KD stiller konkrete spørsmål til sektoren, og da vil vi være tjent med å svare enda mer

spesifikt og konkret. Har bare skrevet inn noen spørsmål i teksten fra Petter.

Vi skriver i innledningen : «UiB vil ivareta høy internasjonal kvalitet over stor faglig bredde og har fagmiljø
som er blant de ledende i verden». Hvordan vil vi ivareta dette, har vi noen konkrete forslag? Vi skriver
generelt om nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Kan vi benytte noe fra strategi og handlingsplaner UiB
har vedtatt?

Vestlandet som er i en slik vekst og svært avhengig av oljesektoren, da må vi som Universitet være aktive
og bevist i forhold til innovasjon. KD etterlyser konkrete innovasjonsvirkemidler i sitt følgebrev og det er
ikke sagt så mye annet enn senter for forskningsdrevet innovasjon, UiB ønsker vel å bidra i denne
utviklingen uavhengig om vi får et slikt senter lagt til oss.

Så har jeg et innspill i forhold til å rekruttere de beste forskerne fremover. Hva vil vi gjøre at konkrete tiltak?
Mer aktiv og profesjonell rekrutteringsprosesser?, tilby startpakker som inkluderer rekrutteringsstillinger,
areal , infrastruktur, muligheter for bi-stillinger, reklamere for eks kjernefasiliteter som forskningsskip,
dyreavdelinger, noen forslag.

Høringen gir en god anledning til å selge inn til den nye regjeringen gode forslag som UiB er tjent med i et
langsiktig perspektiv.

Spennende ting dette, skulle ønsket at vi hadde hatt litt mer tid til å gå igjennom forslaget.

Lykke til med innsendingen,
gleder jeg med til Uppsala i neste uke.



Beste hilsen
Synnøve Myhre

From: Peter M Haugan
Sent: Tuesday, October 15, 2013 8:52 AM
To: Silje Christine Nerheim; Anne Kverneland Bogsnes; Heidi Fuglesang; Joakim Palme; Johan Fredrik Odfjell;
Katharina Wolff; Kjersti Fløttum; Mathias; Mathias Bratz-Queseth; Oddny Miljeteig; Synnøve Myhre;
nina.broch.mathisen innovas"onnor e.no; arno.vi mostad fa bokforla et.no
Subject: Re: Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

God morgenog takk for dette,

Her var mye bra.Vedlagten fil med noenforslagtil endringerog noenkommentarer.

Noen av mineforslager i kategorien"retteopp feil".Det gjelderbl.a.å skrive
forskningssenterfor miljøvennligenergi(FME)i stedetfor forskningssenterfor fornybar
energi.Det første,ikkedet sisteer en finansieringsordningi forskningsrådet(Språklig
er detteen interessantkonstruksjon;det verdiladeteordet "miljøvennlig"som ble
introduserther har den effektat karbonfangstog lagring(CCS),som ikkehar noe med
fornybarenergiå gjøre,blir rubrisertsammenmed fornybar.Det finnesmangeeksemplerpå
folk som sierfornybarog tenkerat det inkludererCCS.)Jeg har ogsået ganskeviktig
forslagtil endringav den faktiskeomtalenav SKD. Det som sto der var feil.Jeg har
sjekketmed Tore Fureviksom lederSKD. Han slutterseg til mine alternative
formuleringer.

Ellersgir kommentarenebegrunnelserfor de flesteendringsforslagene.Ta gjernekontakt
om det er noe som er uklart.

Den kanskjemest prinsipiellegjelderflaggingenav klimaog klimatilpasningsom
satsingsområdepå sammenivå som marinog utvikling/global.Her er det min klare
oppfatningat detteikke bør kommuniseresutadfør etteren grundigvurderingog
beslutningi universitetsstyret.Jeg er klarover at klimable lanserti rektorvalgkampen
som et sliktsatsingsområdeog mangesynesnok det høresut som en god ide.Men det fritar
ikkeoss som universitetsstyrefra ansvaretfor å foretaen gjennomgangfrem mot en
begrunnetbeslutning.Mine endringsforslaggir fortsattklimaen betydeligplassi
dokumentet.

Det er ikketid og rom for en full diskusjonav satsingsområderher og nå. Noe av
bakgrunnenog momenterfor min skepsistil å flaggeklimaog klimatilpasninger innbakti
vedlagteog jeg kan gjernegå inn i en mer utfyllendediskusjon:

Hva villeslikflagginginnebærefor nasjonalarbeidsdeling?Bra ellerdårligfor
UiB?Husk at vi alleredhar SKD og neppekan få mer direktefra KD som er
addressatenfor detteskrivet.
Hvorforflaggetilpasningnår det vi er best på er grunnleggendedynamikkog noe om
effekter?
De størstevirkeligtverrfagligeforskningsutfordringene(og
finansieringsmulighetene,særligfra EU) liggeri tiltakfor å begrense
klimaendringer,ikke i tilpasningtil endringersom uansettkommer.
Et alternativtfokuspå tiltak(detvil i all hovedsaksi energi)åpnerfor et
rikeresettav politiskekoplingermellomenergipolitikk,helsepolitikk,
næringspolitikkog sikkerhetspolitikk,enn klimaalene.

Jeg er klarover at volumetpå klimarelatertforskningved UiB antakeliger stortnok til
at det kan nevnessom et områdeder vi er hjerteligtilstede.Men derfratil en satsing
som skalflaggesmot KD som sådan?Jeg er skeptisk.Det er muligjeg kan overbevises,men
jeg er det ikkenå. På dettestadietog innenfristeni dag synesdet imidlertidriktigst
å holdeseg til det prinsipielle,at nye satsingsområderpå høytnivåmå begrunnesi
universitetsstyrevedtak.
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Lykketil med dette.Det skalbli spennendeå se hva den nye regjeringengjør med
utviklingav langtidsplan.

mvh Peter

PeterM Haugan,Professorat the GeophysicalInstitute,
Univ.of Bergen,Allegaten70, N-5007Bergen,NORWAY.
Officephone+47 55582678,mobile:+47 4668 2114,
fax +47 55589883,Peter.Hauan fi.uib.no

On 14.10.1312.51,"SiljeChristineNerheim"<Sil'e.Nerheimadm.uib.no>wrote:

Somoppfølgingav styretsvedtaki sak65/13oversendesutkasttil innspilltil langtidsplanenfor
forskningog høyereutdanning.Vi berom å få eventuellekommentarerinnenkl 15 i morgen,15.10.

Med vennlighilsen

SiljeNerheim
Seniorrådgiver
Universiteteti Bergen

tlf:55 58 89 35
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Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 - 2024 fra
Universitet i Bergen

Innspillene fra Universitetet i Bergen bygger på drøfting i fagmiljøene og i universitetsstyret.

Innledning
Universitetet i Bergen er positiv til at det utarbeides en langtidsplan for forskning og høyere
utdanning. Forskningens langsiktige karakter krever langsiktig politikk og langsiktig,
forpliktende opptrapping av finansieringen. Langtidsplanen kan gi mer planmessig tilnærming
til de store investeringene som trengs til nybygg, vedlikehold og infrastruktur, men også for å
øke kapasiteten i høyere utdanning, med forventet økt studenttilstrømming og opptrapping
av forskerutdanningen.

En langtidsplan må synliggjøre og ha som utgangspunkt at institusjonene innenfor høyere
utdanning og forskning er forskjellige, diversitet mellom institusjonene vil være en styrke. Det
er og bør være forskjeller mellom universitetenes profil, mellom universitetene og høyskolene
og mellom de høyre forsknings- og utdanningsinstitusjonene og andre forskningsaktører. I
stortingsmeldingen fremhevet regjeringen betydningen av at det utvikles noen internasjonalt
ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge. Anerkjente forskningsuniversiteter
kjennetegnes ved at de har høy internasjonal kvalitet over stor faglig bredde. UiB vil ivareta
høy internasjonal kvalitet over stor faglig bredde og har fagmiljø som er blant de ledende i
verden. Hvordan? Har vi noen konkrete forslaa?
UiB har ansvar for å videreutvikle kompetanse innenfor alle fagområder. Økt kapasitet i
forskerutdanningen kreves. Langtidsplanen må ta opp universitetenes muligheter til å styrke
posisjonen i den internasjonale forskningsfronten. Samtidig må planen ha som mål å fremme
tiltak som gjør at flere fremragende forskningsmiljø vokser frem. Hvilke områder som blir
viktigst og mest fremragende i framtida, er ikke gitt. Det kreves beredskap  Hva kunne UiB 
tenke sea av konkrete tpltak her? for å møte nye utfordringer og ha kapasitet og kompetanse
til ny satsing.

All aktivitet ved UiB er tuftet på forskningsuniversitetets akademiske verdier. Kvalitet og
mangfold er varemerket. UiB skal frembringe kunnskap og innsikt gjennom nyskapende og
kreativ forskning av høy kvalitet og internasjonalt format. Dette er basis for satsninger, og
grunnlag for fremtidige satsninger. Disipliner er og skal være viktige. Samtidig skjer mye
forskning i skjæringspunktet mellom disiplinene. Klimaforskningen ved UiB fr-em-ragendeT 
tverrfaglig og internasjonalt synlig og konkurransedyktig. Å legge til rette for tverrfaglig
forskning og undervisning, er avgjørende for å lykkes i fremtiden. Langtidsplanen bør
inneholde spesifikke insitamenter for å stimulere nyskapende forskning og undervisning.

Universitetenes autonomi er grunnleggende for fri og uavhengig forskning hvor nye og
fremragende fagmiljø kan komme. UiB vil advare mot at Norges forskningsråd (NFR) skal ha
rollen som dominerende Iforskningspolitisl<lendringsagent og_mot å la NFR få en rolle i  
grunnfinansieringen av universitetene. Innretningen i langtidsplanen må legge opp til å styrke
universitetenes autonomi, slik at økt handlingsrom i grunnbudsjettet kan brukes til å satse på
kvalitet i forskning og utdanning. Erfaringene fra fellesløftet mellom universitetene og
departementet for fri prosjektstøtte er viktige og positive. Det bør gis mer midler til fri
grunnforskning. UiB har oppnådd å få sju sentre for fremragende forskning, det viser høy
kvalitet. Sentre for fremragende forskning vurderes som særlig viktig virkemiddel for
forskningsuniversitetet.

Det er avgjørende å se forskningspolitikken sammen med politikken for høyere utdanning. All
høyere utdanning skal være forskningsbasert, ved forskningsuniversitetene er utdanningen
basert på aktive forskeres innsats og involvering av studenter i forskning. Skal universitetene
kunne ivareta sitt oppdrag og utvide og sprenge grenser for det vi vet og det vi tror vi vet, er
høy kvalitet i utdanningen essensielt. Forsterket satsing på grunnforskning vil bety satsing på

Merknad [PH1]: VI bør være forsiktigmed å
ta frem et enkett tverrfaglig felt som
fremragende. Det er stor fallhøyde forbundet
med slikeutsagn.Selvom jeg var med på
etablerIngen av Bjerknessenteret og relativt
sentral I SFF-søknadenog gjennomføringen de
forste årene (og derfor setter pris på
utvilldIngensom har vært, og skutlelike slik
positivomtale), og selvom den nasjonale
evalueringenav klImaforskningfor et par år
siden ga relativt gode skussmåltil Bergen, har
det meg bekjent Ikke vært gjennomført en
analysesom viser hvor mye som er oppnådd I
forhold til den Innsatssom er satt inn. Miljøer
som Bjerknessenteretbflr mye mer bevisstpå
tellekanter, sørgerfor slteringer og
fellespublIkasjonerog legger mer vekt på

utadrettet Informasjon enn gjennomsnittet av
unlversitetsmiljø.De får ogsåmye ressurser.
VI er blItt veldiggodt kjent blant politikere og
allmennhet oger Nordens største
klimaforsknIngssenter,men er vi blitt det
beste?Neppe. Hva er de grenseoverskridende
oppdagelsenesom er gjort? Det har vært et
møysommellgarbeld skritt for skritt, og jeg
kritiserer Ingen av de Involverte. Men jeg vil
påpeke at tverrfagligheten for det aller meste
har vært begrenset. Bjerknessenteret er
eksplIsittavgrensettil det naturvitenskapelige
grunnlagetfor å forstå klimaendrInger og
klimaeffekter på natur og mIljø. Oppsummert
er det ikke dokumentert at tverrfaglig
klimaforsknIngsom helhet ved UIEIbør trekkes
frem som fremragende. Det er ogsågode
klimarelevante aktIviteter ved flere fakuttet,
men det er nok ikke så mye reelt
interfakuttært forskningssamarbeidInnen
kIlma som man kanskjeskulle ønske eller
forvente.

Merknad [PH2]: Oet blir drastiskå foreslå at
forskningsrådetikke skalha noen rolle som
endringsagent.Det ligger sentralt I dere
mandat Vi kan gjeme være med på en
diskusJonom denne rollen burde vært skilt fra
finansleringog kvalitetsvurderIng, men mener
vI å være så drastiskher?



kvalitet i breddeundervisning og forskning som grunnleggende foredlingen av kunnskap for
nåværende og fremtidige generasjoner.

Det er avgjørende å sikre at det skal være lik rett til utdanning i Norge. Gratisprinsippet må
opprettholdes. Studiekvalitet koster. Studiekapasitet må ses i sammenheng med ambisjoner
om økt kvalitet i studiene. Studiefinansieringen må forbedres og heltidsstudenten gjenreises.
Dette er grunnleggende for at studentene skal kunne konsentrere seg om å studere, men
også for at det å studere skal være en reell mulighet for alle, uavhengig av bakgrunn.

Universitetsmuseene er viktige for forskning, forskningsformidling og samlingsforvaltning.
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning må omfatte museene.

Prioriterte felt og tema
UiB har ambisiøse kvalitetskrav for forskningen og utdanningen. Kvaliteten i fagmiljøene
kjennetegnes av rike fagtradisjoner og av fagene og miljøenes relevans og betydning for
forståelsen og løsningen av vår tids globale utfordringer. Å ivareta kvalitet fordrer aktiv og
målrettet fornyelse av fagene, i takt med internasjonal kunnskapsutvikling og universitetets
fortrinn. Det tar lang tid å utvikle forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse. En langtidsplan
for forskning og høyere utdanning må ta sikte på å ivareta de gode forskningsmiljøene og
legge til rette for utvikling av nye. Et premiss er at langsiktig grunnleggende forskning må
være fri og vurderes ut fra kvalitet, mer enn anvendbarhet. Det kreves kunnskapsberedskap
med høy kvalitet i bredden, ingen vet nøyaktig hva som er kreves av kunnskap i fremtiden.

UiB kjennetegnes av spiss og bredde i forskning og utdanning. UiB har tradisjon for, og et
fortrinn innenfor, marin og utviklingsrelatert virksomhet. Det å fremme satsing og profilering
innenfor disse områdene er viktig. Samtidig har UiB sterke forskningsmiljø innenfor alle de
tematiske prioriteringene i forskningsmeldingen.

ved universitetet. Med meget gode resultater fra Bjerknessenteret for fremragende forskning,
gir langsiktig finansiering av Senter for klimadynamikk fra 2010 i statsbudsjettet, grunnlag for
langsiktig satsing. Senteret har et vidt spenn av naturvitenskapeliqe  fagdisipliner og
samarbeidsrelasjoner og prosjekter for forskning om kljna-atil-pasn-ingklimaforståelseog
klimaeffekter. Dt-sse-p-ta-ReneSenterfor klimad namikk driver ikke selv med forsknin innen
inkludefer-samfunnsvitenskap, humaniora og jus eller dimatil asnin men er å en for

ros'ektbasert samarbeid med andre disi liner om slike tema. UiB vil styrke den
internasjonalt ledende posisjonen som leverandør av forskningsbasert kunnskap om klima:
oq enerqi-spørsmål.

Samarbeid om forskning har fysiske aspekt. Samlokalisering av samarbeidspartnere i
klynger er viktige virkemidler. UiB har klyngesamarbeid innenfor marin- og klimaforskning, og
det utvikles en medieklynge, med samarbeid med store mediebedrifter og utviklingsselskap.
Klyngen vil gi økt og nyskapende internasjonal satsing på medier og digitalisering innenfor
forskning og utdanning. UiB vil ha en moderne og fremtidsrettet medieutdanning i samarbeid
med andre, med fullfinansierte studieplasser. Energi- og teknologimiljøet ved universitetet vil
samarbeide med lokale kunnskapsaktører i en energiklynge for å gi kunnskap for en helhetlig
energipolitikk hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

UiB har sterke forskningsmiljø over stor bredde. Innenfor velferdsforskning og helseforskning
gis viktige bidrag, forskningen er disiplinorientert og tverrfaglig. Universitetets kapasitet til å
bidra til tematiske forskningssatsinger er avhengig av å ha sterke grunnforskningsmiljø.

- Merknad [PH31:N81SKDdr1ver ikke med

forskning om klimatilpasning. De strekker det
ikke lengre enn til effekter på naturmifiøet.
Dette reflekterer også kompetanseprofilen
hos samarbeldspartnerne Havforsk og NERSC.

Samarbeid om forskning



Å være åpen for omverden er viktig i universitetenes samfunnsoppdrag. Samarbeid er viktig
for å nå målene som i forskingsmeldingen og er viktig i universitetets strategi. Akademisk
frihet og institusjonell autonomi skal og må være basis for alt samarbeid UiB er involvert i.

Instituttsektoren er svært viktig som samarbeidspartner for forskningen ved universitetene.
Mens forskningsuniversitetenes har grunnforsking som hovedoppgave, er anvendt forskning
og oppdragsforskning er viktigere i instituttsektoren. Styrket samarbeid mellom universitetet
og instituttsektoren er avgjørende for forskningsinnsatsen i vår region. Langtidsplanen bør ta
tiltak som kan fremme samarbeid mellom institusjoner med ulike oppdrag  kan fremmcs. Ett
konkret innspill er å sammenholde de økonomiske insentivordningene, slik at samarbeid
lønner seg for begge typer institusjoner. Det er videre viktig å holde fast ved at det er
universitetene som må være ansvarlig for forskerutdanningen, selv om det kan være
samarbeid om forskning som inkluderer forskerutdanning.

Tilgangen til frie midler i European Research Council (ERC) og sentre for fremragende
forskning (SFF) er viktig og har særlig prioritet for forskningsuniversiteter. SFF og ERC som
virkemidler gir de beste mulighetene til grunnleggende og langsiktig forskning på høyt
internasjonalt nivå. Ved UiB er det fire sentre for fremragende forskning, tre er avsluttet. Det
er sju som er tildelt ERC —advanced grants. Med universitetets størrelse, er dette meget bra
og viser tydelig den rollen UiB har som internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet.

Sentre for fremragende utdanning vil bidra sterkt til utviklingen av utdanningskvalitet. Det er
ønskelig at langtidsplanen tar opp de ulike kategoriene av virkemidler som sentre for
forskningsdrevet innovasjon( Burde vi ikke vært litt mer eksoansive pa innovasion. on nevnt
det litt mer oresist hva UiB kan bidra med som en aktiv samarbeidsoart, uavhenaia om vi fer
et slkt senter.), sentre for fer-nybar-miljøvennliq  energi og nordiske sentre for fremragende
forskning er. I Norge har SFF-ordningen mer enn 10 års erfaring, mens sentrene for
fremragende utdanning er langt nyere. Det samme gjelder sentrene for fornybar miljøvennliq

energi.

For forskningsuniversitetene er eksterne finansieringskilder svært viktige. NFR har størst
omfanq. Sg,selv om de frie grunnforskningsprogrammene har klarest adresse for
universitetene, er de tematiske programmene av stor betydning, det samme gjelder de
tematiske satsingene innenfor EUs programmer. Det satses betydelig på å komme i posisjon
for å kunne hente midler fra EU hjem. Ekstern finansiering gir ressurser, inspirasjon og
kunnskap. Å vinne fram i norske og internasjonale konkurranser viser og styrker kvaliteten i
forskning.

Forskerne ved UiB deltar aktivt på den internasjonale forskningsarenaen. Ambisjonen er å
styrke deltakelsen. Langtidsplanen bør legge til rette for økt samarbeid med strategisk viktige
land også utenfor Europa. Bærekraftig forskning med utgangspunkt i dagens globale
utfordringer som klimaendringer, forurensning og forsøpling av havene, sosial ekskludering
og generell helse- og fattigdomsproblematikk, er eksempler på tema som egner seg for slikt
samarbeid - på tvers av vitenskapelige fagfelt og geografisk ilhørigheIl øke-neffljr,ke  
vi-rkegri-Glierkan for eksempel sty .kt-samarbeick

Innsatsfaktorer for styrket forskning og høyere utdanning
De viktigste innsatsfaktorene for forskningsuniversitetene og for norsk forskning generelt er
forutsigbarhet og langsiktighet. Grunnforskning krever langsiktighet og rom for å kunne ta
risiko i forskningen, det er positivt at med en langtidsplan som skal ha som mål å gi det.
Planen må være konkret og kunne følges opp. Samtidig må ikke veikart og planer være så
kategoriske at de ikke kan endres når betingelser endres.

Forutsigbar og langsiktig finansiering er særlig viktig for forskning og utdanning. Generelt er
det stor forutsigbarhet i finansieringen av de offentlige universitetene i Norge, hvor de

Merknad [PH41:Jeg har ikke veldigsterk
mening om å slette det følgende, men jeg ser
heller Ikke noen spesIeIlgrunn for UiBtil å
fremheve det. Ved Ui8 har forskerne god adm
støtte på EU-forskningog klarer seg bedre enn
de fieste. Mer nasjonale mldler viI ikke
favorisere oss.Bedre å ha handlefrihet tIl å
prioritere slIkstøtte sely om vi vil. Det er et
enormt pressfra KOog NFRfor å få mer
engasjement og hente hjem mer EU-midler til
Norge. Det er slett ikke alltid de mest
fremragende som vInner frem, og noen
prosjekt er mer pliktløp enn nyskapende. Lett
tilgjengelIgenasjonale økonomiske
virkemidler kan ogsåføre til at mindre viktIge
norskeaktører når mer frem enn de eliers ville
gjort.
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historiske føringene ser store. Samtidig er det viktig at finansieringssystemene er tilpasset
forskningsuniversitetenes egenart, med det særlige ansvaret for å ivareta høy kvalitet over
stor faglig bredde. Innsikt i kostnadene og forskjeller i kostnader mellom ulike studieplasser
er viktig å ha åpenhet om. Det må jevnlig vurderes om finansieringen er tilstrekkelig for å
sikre høy kvalitet. Det er svært positivt at det er oppnevnt et utvalg for å vurdere modellen for
finansiering av universitetene og høyskolene.

Å ha et tjenlig styringssystem for institusjonene er også avgjørende. Kortsiktig detaljstyring
og avrapportering anses som lite hensiktsmessig. Utviklingen i retning av mindre detaljerte
og mer overordnede styringsmål må videreføres. For forskningsuniversitetene som
breddeuniversitet er slike rammebetingelser en svært viktig innsatsfaktor.

For å lykkes med ambisiøse kvalitetskrav er det kritisk viktig å rekruttere de beste forskerne.
Det gjelder stipendiater og postdoktorer, og det gjelder til faste stillinger. Universitetene må
være attraktive som arbeidsplasser. Institusjonene må ha planer, rutiner, system og
virkemiddel som sikrer kvalitet og fleksibilitet for å rekruttere fremragende forskere i et
internasjonalt arbeidsmarked.( hva vil Vi /UiB oiore anededes fremover for å fa fremrååånde
forskere tri a komme kl Beroen2 mer aktive rekruterinosorosesser. startoakker. ohd. Post
doks..arealer infrastruktur. bhstillinoer. kiernefasiliteter? Noen forslaal Ofte kan det være
begrensede karrieremuligheter selv i prioriterte spissmiljø. Her er det gjerne flere stipendiat-
og postdoktorstillinger enn ellers, men universitetet har også begrenset handlingsrom til å
tilby faste stillinger. Innstegsstillinger kan bli et viktig virkemiddel, avhengig av finansieringen.
Hvis innstegsstillinger etableres ved omgjøring av øremerkede utdannings- og
kvalifiseringsstillinger, har ordningen begrenset interesse. Finansierte innstegsstillinger må
kunne benyttes i alle fagmiljø.

Bygninger og fysiske strukturer er svært viktige innsatsfaktorer. Det er et betydelig
vedlikeholdsetterslep, selv om det satses store midler. Langtidsplanen bør gi forutsigbarhet
for satsing på rehabilitering og nybygg. Institusjoner som selv forvalter sin eiendomsmasse,
som UiB, satser planmessig på fornyelse og vedlikehold. UiB har en rekke byggeprosjekter
som må prioriteres de kommende årene, som store rehabiliteringsprosjekter og nybygg.
Disse prosjektene prioriteres i innspillene til departementet til kommende års budsjetter.

Det er også stort etterslep for fornyelse og oppgradering av forskningsinfrastrukturen, det
trengs planer for og satsing på forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastruktur av høy kvalitet
binder sammen forskning, utdanning og innovasjon. Infrastruktur, fra et enkelt instrument,
store laboratorier, forskningsskip, databaser, systemer for digitalisering av utdanning til
forskning, til paneler og samlinger. Teknologi er avgjørende innsatsfaktor. Tilgang til
infrastruktur av høy kvalitet gir norsk forskning store fortrinn og gjør universitet attraktivt som
samarbeidspartner. Ett konkret eksempel er Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste
(NSD) og den gode tilgangen til samfunnsvitenskapelige data NSD gir norske forskere. Et
annet eksempel er den ekstremt gode kvaliteten norske registerdata har. Digitalisering som
verktøy for undervisning, evaluering og i forskning og i formidling av kunnskap til omverden,
må ytterligere prioriteres.

Samarbeidet mellom universitetene og NFR om forvaltning av ressurser til investeringer i
stort utstyr de siste årene er positivt, men det trengs mer ressurser, langsiktig planlegging og
større grad av forpliktelse til ressursøkning.

Universitetene og forskningen generelt, har forpliktelse til å dele kunnskap med samfunnet.
En viktig innsatsfaktor i så måte er Open Access. For å sikre åpen tilgang til forskning,
kreves det mer samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonene og myndighetene, de store
internasjonale forlagenes posisjon gjør det vanskelig for enkeltinstitusjoner å få til avtaler
som sikrer åpen tilgang. Det er o så vikti å sikre at forskere med svak institusbnell 0



statli støtte bl.a. i samarbeidsland i sør får dekket sine ubliserin skostnader. Etablerte
forskere bør stimuleres til å ublisere i OA .ournaler som dermed kan o nå større lanseelsel. -

Realvekst versus realnedgang
Hvis UiB får 20% økning i budsjettene, ville det bli gitt prioritering av ressurser til økt kvalitet i
grunnforskningen (som åone utl snh-laer?). Kvalitet i grunnforskningen er avgjørende for å
utvikle flere miljø på høyt internasjonalt nivå. Det må være stor frihetsgrad for slike
grunnforskningsmidler for å ivareta kunnskapsberedskap for morgendagens utfordringer.

Merknad [PH5]: Dette er en liten hjertesak

for meg, bl.a. fremmet gjennom UNESCO.Jeg

insisterer på ingen måte, men ville sette stor
pris på om det kunne taes inn og om UiB

kunne gå i front for en åpnere global
kunnskapsallmenning.

Følgende områder vil bli gitt særlig prioritet ved budsjettvekst:

Betydningen av økt og langsiktig satsing på infrastruktur og bygg til forskning og utdanning er
understreket. Vekst i budsjettene ville gitt mulighet til å hente igjen deler av etterslepet og
sørge for fremtidsrettede rammevilkår for forskere og studenter.

Folketallet i Norge vokser raskest i Norden og vil i følge prognosene passere 6 millioner
innen 2029. Det må satses på studieplasser, finansieringen må gi mulighet for å ansette flere
i vitenskapelige stillinger, slik vil universitetene styrke sitt utdanningstilbud i takt med økt
behov for kunnskap i samfunnet og tilstrømming av nye studenter.

Skulle UiB få et kutt på 20% i bevilgningen, vil det gå ut over kvaliteten i universitetets tilbud.
På kort sikt er et slikt kutt heller ikke praktisk håndterbart fordi en stor del av budsjettet
gjelder lønn knyttet til faste stillinger. Et 20% kutt vil kreve avvikling av deler av
virksomheten. For å velge ut hva som måtte kuttes, er det avgjørende med samarbeid for økt
konsentrasjon og hensynet til å sikre høy kvalitet prioriteres.

Det er potensial for samordning av driftsoppgaver mellom institusjonene. UiB er involvert i
flere slike prosesser, men det er mulighet for flere fellesløsninger regionalt og nasjonalt. UiB
vil uavhen i av buds'ettutviklin en styrke samarbeidet der det gir mer rasjonelle løsninger
for driften av niversitetet 


Oppsummering
Langtidsplanen må ta hensyn til universitetenes egenart, betingelser for tverrfaglig satsing og
opplegg for samarbeid mellom forskningsaktører med ulike oppgaver og rammer. Det må
være et mål at en langtidsplan bidrar til økt forutsigbarhet og langsiktighet i finansiering og
satsing på infrastruktur og andre innsatsfaktorer. Følgende tema bør inkluderes:

• Diversiteten mellom institusjonene innenfor forskningssystemet bør synliggjøres og
videreutvikles

Klima og klimatilpasning: UiB har forskere og forskningsgrupper ved de fleste fakulteter som
arbeider temamed Mgenfer klimarelaterte eller klima åvirkete fettetproblemstillinger. Den
langsiktige satsingen på Senter for klimadynamikk gjør UiB særskilt egnet til å styrke
tverrfaglig klimaforskning forsknin å klimaeffekter o tiltak mot klimaendrin er-eg

. UiB er beredt til å søke forskningsmidler fra EUs klima- og  
lenergiforskningsprogrammerlunder Horizon 2020. 


Marin forskning: Universitetets tradisjon og fortrinn innenfor marine studier skal videreutvikles
på tvers av faglige disipliner. UiB er en nasjonal node for marin forskning, og Vestlandet har
om lag 60% av all marin FoU. Det gir grunnlag for videre satsing på en marin
forskningsklynge der internasjonalt partnerskap også er et viktig element.

_ - Merknad [PH6]: Ja, SKDer en god base, men
hva vil vi utrette innen klimatilpasning? Jeg

har ikke sett noe dokument eller begrunnelse

som forteller hva UiB kan eller vil innen
klimatilpasning.leg mener vi først må ha en

diskusjon og vedtak i universitetsstyret om

hva dette skal innebære før vl kan løfte opp en

slik sak som likeverdig med marin og global.
Innen klima er det to hovedområder i tillegg til

klimadynamikk/klimaforståelse, nemlig
effekter og tiltak. TfipasnIng kommer 1

forlengelsen av effekter. Ja, vi har et godt
grunnlag for å ha grensefiate mot dem som
driver med tilpasning, men len nasjonal

arbeldsdeling mellom forskningsuniversiteter

og instituttsektor, er det tvilsomt om vi bør gå
for langt inn 1og profilere tilpasning. Det

gjøres mye nyttig på dette feltet fra aktører
som NIBR,SIFOog andre, og med pengene

som kommer til forskningsrådet for disse
temaene har finansierende departement

gjerne forventninger om rask og direkte

anvendelse på samfunnsplanlegging. la andre

aktører profilere dette feltet, så kan vi være
akademisk partner der det passer. Men det
krever ikke profilering mot KD.TIltak dreier

seg I hovedsak om energlomstilling. Hvorfor
skulle et Internasjonalt orIentert og ambisløst

forskningsuniversitet vektlegge passiv
tilpasning til endringer som kommer, uten å gå

inn på det mye mer utfordrende og
omfattende globale spørsmålet om å motvirke

' eller begrense klimaendringene?

Merknad IPH7]: Dette er to forskjellige

program hvorav energiprogrammet er
vesentlig større enn klima"programmet".

Merknad LPH8]: Dette bør gjøres uavhengig
av budsjettkutt eller økning. Hvis vi tror det er

potensiale, bør vi søke å ta det ut uansett, kfr
kommentar fra Johan Fredrik Odfiell under
styremøtet.

Utviklingsrelatert og globalt orientert forsking har lange tradisjoner ved UiB og forskningen
foregår ved alle fakulteter og ved de fleste institutter. Forskningen er grunnforskning, anvendt
disiplin-orientert forskning og også tverrfaglig forskning. Forsterking av fagmiljø med høy
internasjonal kvalitet ville blitt prioritert. II
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Forskningsuniversitetene bør ha mulighet til økt satsing på kvalitet i forskning og
utdanning, hvor forskning og utdanning ses i sammenheng. Studiekvalitet koster og
studiekapasitet må sammenfalle med ambisjoner om økt kvalitet i studiene gjennom
fulifinansierte studieplasser og ansettelser i faste vitenskapelige stillinger
Planer, systemer og virkemidler som sikrer kvalitet og fleksibilitet for å rekruttere
fremragende forskere i et internasjonalt arbeidsmarked bør tas opp. Det viktigste
kriteriet for å lykkes med ambisiøse kvalitetskrav er å rekruttere de beste forskerne.
Planen bør ha virkemidler for å styrke satsningsområder, for UiB gjelder dette:

o Marin forskning og qlobal oq  utviklingsrelatert forskning
Virkemidler som stimulerer til tverrfaglighet bør prioriteres. Grensesprengende
forskning og originale innovasjoner skjer ofte i møte mellom ulike fagdisipliner. Det er
bl.a. otensiale for å o nå s ennende resultat innen tverrfa li klimarelatert
forskninq.

o Samarbeid kan styrkes i klynger med andre kunnskapsaktører. Medieklyngen
ved UiB er en modell for denne typen samarbeid.

Satsing på bygg og forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastruktur av høy kvalitet
binder sammen forskning, utdanning og innovasjon.
Hensynet til å fremme kvalitet i forskning og utdanning er viktigst i vurdering av
økonomiske virkemidler



Silje Christine Nerheim

Fra: Nina Broch Mathisen <Nina.Broch.Mathisen@innovasjonnorge.no>

Sendt: 16. oktober 2013 09:20

Til: Synnøve Myhre; Peter M Haugan; Silje Christine Nerheim; 'Anne Kverneland

Bogsnes'; 'Heidi Fuglesang'; 'Joakim Palme'; 'Johan Fredrik Odfjell';

Katharina Wolff; Kjersti Fløttum; 'Mathias'; 'Mathias Bratz-Queseth'; 'Oddny

Miljeteig'; 'arno.vigmostad@fagbokforlaget.no'; Anne Lise Fimreite; Kari

Tove Elvbakken; Dag Rune Olsen
Emne: RE:Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Oppfølgingsflagg: Follow up

Status for flagg: Flagget

Hei,

Jeg er veldig enig med Synnøve Myhre sine spørsmål /kommentarer i rødt. Dersom vi kan konkretisere hvordan vi

har tenkt å oppnå målene, tror jeg vi får enda større gjennomslag.

Mvh


Nina

Nina Broch Mathisen
Direktør
Innovasjon Norge Hordaland
Telefon: +47 55 55 93 55
Telefon direkte: +47 55 55 93 44
Mobil:+47 91 71 54 53
e-post: nina.broch.mathisen innovas'onnor e.no
www.innovas.onnor e.no

From: Synnøve Myhre [mailto:Synnove.Myhre@k2.uib.no]
Sent: Tuesday, October 15, 2013 3:18 PM
To: Peter M Haugan; Silje Christine Nerheim; 'Anne Kverneland Bogsnes'; 'Heidi Fuglesang'; 'Joakim Palme'; 'Johan
Fredrik Odfjell'; Katharina Wolff; Kjersti Fløttum; 'Mathias'; 'Mathias Bratz-Queseth'; 'Oddny Miljeteig'; Nina Broch
Mathisen; 'arno.vigmostad@fagbokforlaget.no'; Anne Lise Fimreite; Kari Tove Elvbakken; Dag Rune Olsen
Subject: RE: Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Her er rett dokument vedlagt der spørsmålene inngår, merket rødt.

Hilsen

Synnøve

From: Synnøve Myhre
Sent: Tuesday, October 15, 2013 2:05 PM
To: Peter M Haugan; Silje Christine Nerheim; Anne Kverneland Bogsnes; Heidi Fuglesang; Joakim Palme; Johan
Fredrik Odfjell; Katharina Wolff; Kjersti Fløttum; Mathias; Mathias Bratz-Queseth; Oddny Miljeteig;
nina.broch.mathisen@innovasjonnorge.no; arno.vigmostad@fagbokforlaget.no; Anne Lise Fimreite; Kari Tove
Elvbakken; Dag Rune Olsen
Subject: RE: Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning



Hei, og takk for høringsutkast.

Synes Petter Haugan har gjort en svært grundig arbeid i forhold til å stramme opp og stille spørsmål som vi må

trenger mer diskusjon og informasjon for å kunne ta stilling til.

Jeg synes det er mye bra i dokumentet, og det er blitt mye strammer i forhold til det utkastet vi fikk til styremøtet i

September. Men jeg kunne ønske at vi kunne vært litt mer aktive i å komme opp med konkrete forslag som UiB vil

være tjent med. Opplever at KD stiller konkrete spørsmål til sektoren, og da vil vi være tjent med å svare enda mer

spesifikt og konkret. Har bare skrevet inn noen spørsmål i teksten fra Petter.

Vi skriver i innledningen : «UiB vil ivareta høy internasjonal kvalitet over stor faglig bredde og har fagmiljø
som er blant de ledende i verden». Hvordan vil vi ivareta dette, har vi noen konkrete forslag? Vi skriver
generelt om nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Kan vi benytte noe fra strategi og handlingsplaner UiB
har vedtatt?

Vestlandet som er i en slik vekst og svært avhengig av oljesektoren, da må vi som Universitet være aktive
og bevist i forhold til innovasjon. KD etterlyser konkrete innovasjonsvirkemidler i sitt følgebrev og det er
ikke sagt så mye annet enn senter for forskningsdrevet innovasjon, UiB ønsker vel å bidra i denne
utviklingen uavhengig om vi får et slikt senter lagt til oss.

Så har jeg et innspill i forhold til å rekruttere de beste forskerne fremover. Hva vil vi gjøre at konkrete tiltak?
Mer aktiv og profesjonell rekrutteringsprosesser?, tilby startpakker som inkluderer rekrutteringsstillinger,
areal , infrastruktur, muligheter for bi-stillinger, reklamere for eks kjernefasiliteter som forskningsskip,
dyreavdelinger, noen forslag.

Høringen gir en god anledning til å selge inn til den nye regjeringen gode forslag som UiB er tjent med i et
langsiktig perspektiv.

Spennende ting dette, skulle ønsket at vi hadde hatt litt mer tid til å gå igjennom forslaget.

Lykke til med innsendingen,
gleder jeg med til Uppsala i neste uke.

Beste hilsen
Synnøve Myhre

From: Peter M Haugan
Sent: Tuesday, October 15, 2013 8:52 AM
To: Silje Christine Nerheim; Anne Kverneland Bogsnes; Heidi Fuglesang; Joakim Palme; Johan Fredrik Odfjell;
Katharina Wolff; Kjersti Fløttum; Mathias; Mathias Bratz-Queseth; Oddny Miljeteig; Synnøve Myhre;
nina.broch.mathisen innovas.onnor e.no; arno.vi mostad fa bokforla et.no
Subject: Re: Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

God morgen og takk for dette,

Her var mye bra. Vedlagt en fil med noen forslag til endringer og noen kommentarer.

Noen av mine forslag er i kategorien "rette opp feil". Det gjelder bl.a. å skrive
forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) i stedet for forskningssenter for fornybar
energi. Det første, ikke det siste er en finansieringsordning i forskningsrådet (Språklig
er dette en interessant konstruksjon; det verdiladete ordet "miljøvennlig" som ble
introdusert her har den effekt at karbonfangst og lagring (CCS), som ikke har noe med
fornybar energi å gjøre, blir rubrisert sammen med fornybar. Det finnes mange eksempler på
folk som sier fornybar og tenker at det inkluderer CCS.) Jeg har også et ganske viktig
forslag til endring av den faktiske omtalen av SKD. Det som sto der var feil. Jeg har
sjekket med Tore Furevik som leder SKD. Han slutter seg til mine alternative
formuleringer.

Ellers gir kommentarene begrunnelser for de fleste endringsforslagene. Ta gjerne kontakt
om det er noe som er uklart.
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