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Revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning – innspill til HFs 
høringssvar  

IFIKK er bedt om å gi innspill 3l HFs høringssvar ang. revidert lang3dsplan for forskning og høyere 
utdanning.  

Ins3tu>ets ledergruppe synes utkastet er stort se> godt, men har også noen kri3ske 
bemerkninger.  

Posi3ve aspekter av utkastet:  
• Man har generelt vært flinke 3l å få inn HUMSAM-perspek3ver, også der hvor de>e er 

mindre selvsagt (f.eks. under klima og miljø). 
• Vi se>er pris på utkastets velplasserte hjertesukk ang. økende kontroll, overvåkning og 

3lhørende byråkra3sering (s. 7) 
• Vi deler bekymringen for en postdoc-ordning som er fullstendig i utakt med resten av det 

internasjonale forskersamfunnet vi forholder oss 3l (og dermed også konkurrerer med) (jfr. 
s. 5-6) 

• Vi stø>er vektlegging av "bo>om-up"-3lnærminger hvor forskningsmiljøenes behov, 
interesser og internasjonale konkurransefortrinn gis mer vekt enn store idéer ovenfra (jfr. s. 
16, 18) 

• Vi stø>er utkastets forsvar av SAK-prosess og fornuUig konsentrasjon av satsninger og 
3lbud. De>e er jo ekstra vik3g for UiO, som bør ha mål om å være i en særs3lling i Norge, 
både når det gjelder styrke og bredde.  

• Når det gjelder det fortsa> nokså åpne punktet om opptrappingsplaner, stø>er IFIKK en 
fortsa> satsing på kvalitetsutvikling av utdanning. 

Vi har også noen mer kri3ske bemerkninger:  
• Ang. innføring av EUs vektlegging av missions/samfunnsoppdrag i en norsk kontekst: de>e 

er veldig ny> og uprøvd, og sam3dig potensielt av stor betydning for hele sektoren. Vi er 
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sle> ikke imot de>e bare fordi det er ny>, men er derimot avventende og usikre fordi vi pr 
nå ikke klart nok gjennomskuer konsekvensene. Så her bør UiO sentralt bruke sin større 
eksper3se og ressurser 3l å gjøre en grundig analyse, som kan legges 3l grunn for et svar.   

• Høringssvaret kunne med fordel gå enda lenger i å avvise, og ar3kulere alterna3ve 3l, en 
stadig sterkere tendens 3l å oppfa>e forskning som anvendt programforskning.  

Et forslag 

• Under «digitalisering» på s. 5, bør noe inn om de humanis3ske aspektene av utviklingen, f.eks. 
vik3gheten av å forstå samspill mellom mennesker og ny teknologi; at nye digitale teknologier aldri 
eksisterer i et vakuum, men er utviklet av og for mennesker.  

Tor Egil Førland 
Instituttleder   

Karen M. Haugland 
Administrativ leder 


