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HØRINGSSVAR FRA NTL – INNSPILL TIL LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING 
OG HØYERE UTDANNING 
 
NTL viser til utsendt høring fra LO og oversender herved våre innspill til ny langtidsplan for 
forskning og høyere utdanning, sendt fra LO den 26. mai med frist 20. juni. Takk for 
velviljen til å gi oss noen dager ekstra til å ferdigstille høringssvaret.  
 
Innledningsvis vil vi bemerke at der departementet har sendt ut en stortingsmelding med 
nesten fire måneders høringsfrist, får LOs forbund kun fire uker til å behandle samme 
dokument i egen organisasjon. Det er, på tross av sommerferieavvikling, vel knapt. Det har 
også konsekvenser for hvor dypt vi har hatt mulighet til å gå i denne saken.  
 
Kunnskapsdepartementet har jo bedt om at vi svarer på noen helt konkrete spørsmål, men 
de følgende merknadene reflekterer de tingene vi i NTL er opptatt av, og passer bare delvis 
med statsrådens bestilling slik den framkommer i høringsbrevet.  
 
NTL organiserer ansatte både i universitets- og høyskolesektoren og i instituttsektoren. 
Dette høringssvaret er basert på innspill fra begge disse sektorene.  
 
NTL kan forsøksvis svare på statsrådens spørsmål nr 3: Hva bør videreføres og hva bør 
endres ved prioriteringene i gjeldende langtidsplan? 
 
I hele langtidsplanen er det et gjennomgående fokus på innovasjon, konkurransekraft og 
effektivisering. Blant annet står det i innledningen at :  

Gjennom å satse på kunnskap skal vi ruste oss for fremtiden, skape nye, grønne og 
lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.  

 
NTL mener at dette fordrer at man styrker forskningen på omstilling og hva det gjør med 
arbeidstakere som i de siste årene nærmest kontinuerlig er utsatt for endringer og 
omstillinger. Omstilling og endring er en stor tidstyv og arbeidsmiljøutfordring, og 
kompetanse på hvordan negative konsekvenser av denne eksponeringen kan reduseres er 
nødvendig. NTL savner et tydeligere fokus på utvikling av kunnskap om arbeidsmiljø.  
 
Vår første merknad er knyttet til kap 2.2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne:   
 

Omstillinger fører til at nye arbeidsoppgaver kommer til, mens andre faller bort. I 
næringslivet er enkelte bransjer kraftig endret. Den offentlige tjenesteproduksjonen 
står også overfor nye muligheter og møter økte krav til omstilling og innovasjon. I 
et arbeidsmarked som i stadig større grad preges av høyere kompetansebehov og 
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mindre rutinearbeid, er det behov for fagfolk som utøver kritisk tenkning, etisk 
refleksjon og kreativ problemløsning. Både gjennom grunnutdanning og etter- og 
videreutdanning har universitetene og høyskolene en nøkkelrolle i å ruste 
arbeidstakerne for et arbeidsliv i kontinuerlig omstilling.  

 
NTL mener det er behov for en fremtidig satsing på etter- og videreutdanning og at 
universitetene og høyskolene skal ha en nøkkelrolle i dette arbeidet. NTL er imidlertid 
skeptisk til Regjeringens manglende plan for hvordan dette skal finansieres. Vi er bekymret 
for at en satsning på etter- og videreutdanning kan få negative konsekvenser for det øvrige 
studietilbudet ved universiteter og høyskoler dersom dette ikke kompenseres.  
 
NTL mener videre det er en forutsetning at tilbud om etter- og videreutdanning skal være 
rimelig og tilgjengelig for alle. Med dagens finansieringssystem får 
utdanningsinstitusjonene uttelling for grader, ikke for enkeltemner. Dette virker hemmende 
for satsingen på evu og kortere utdanninger, indikatoren må derfor fjernes. Dette vil også 
være i tråd med NTLs tiltak for en tillitsreform i UH-sektoren.  
 
 
Vi i NTL er også opptatt av punkt 8.1 Behov for godt utformede universitets- og 
høyskolebygg:   

Langtidsplanen er tydelig på at bygg, utstyr og annen infrastruktur er 
grunnleggende innsatsfaktorer for at vi skal nå de overordnede målene for 
forsknings- og utdanningspolitikken. Det er en klar forventning om at universiteter 
og høyskoler nøye vurderer behovene for nybygg, rehabilitering eller ombygging 
samt leie av bygg. Langtidsplanen er videre tydelige på at det er behov for 
tilpasninger for å legge til rette for kvalitet i utdanning og forskning. Det forventes 
at investeringer i universitets- og høyskolebygg skal være kostnadseffektive, men 
samtidig bidra til klima- og miljøvennlige løsninger. De sier videre at utvikling av 
bygg, eiendom og campus også drives av digitalisering og ambisjoner om at de skal 
bidra til å nå overordnede mål for klima og miljø. Bygg blir stadig mer avanserte, 
både knyttet til teknologisk utvikling og for å tilfredsstille krav til sikkerhet, 
arbeidsmiljø, universell utforming og lignende. Dette har kostnadsmessige 
konsekvenser.  

 
Det siste punktet stiller vi oss bak. Dette har store kostnadsmessige konsekvenser. 
Bygningsmassen spesielt ved de eldre universitetene er gammel og har behov for betydelig 
oppgradering. I tillegg er det krav om modernisering for å tilpasse seg nye læringsformer, 
sentervirksomhet m.m. En gammel bygningsmasse er også lite energieffektiv, og trenger 
dermed en oppgradering for å bli mer klima- og miljøvennlig. Dette er kostbart. 
Virksomhetene bruker årlig betydelige summer på oppgradering, modernisering og 
vedlikehold. I tillegg kommer ekstrakostnader knyttet til nybygg. Selv om det er mulighet 
for å søke noe midler til enkeltprosjekter, så dekker dette bare en brøkdel av 
totalkostnadene. Resten må institusjonene selv dekke innenfor rammen. Det betyr at 
midler må inndras fra enhetene til sentrale potter, og dermed rammes den faglige 
aktiviteten. NTL mener derfor at en større andel av kostnadene knyttet til Regjeringens 
forventninger på dette området må komme i form av ekstrabevilgninger 
 
 
Vi vil kommentere 8.2.2 Kunnskapsdepartementets rammer for styring (herunder avsnittet 
om finansiering og om utviklingsavtalene):   

Regjeringen er opptatt av at den offentlige støtten skal være effektiv og gi størst 
mulige resultater og de henviser til at de statlige universitetene og høyskolene får 
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gjennomsnittlig nesten 80 % av inntektene i form av statlige grunnbevilgninger. 
Regjeringen forventer at institusjonene bruker grunnbevilgningene strategisk til å 
styrke seg på sine profilerte områder og til å følge opp prioriteringene i 
langtidsplanen.  

 
NTL mener at basisdelen av finansieringen til universitetene og høyskolene må økes på 
bekostning av den resultatbaserte delen slik at utdanningsinstitusjonen sikres større grad 
av forutsigbarhet, mindre byråkrati, større fokus på kvalitet over kvantitet og ikke minst 
større faglig frihet til den enkelte forsker.   
 
 
NTL er opptatt av at tilsatte må gis gode arbeidsforhold med faste, hele stillinger. 
Universitetene og til dels høyskolene er storforbrukere av midlertidige tilsettinger utover de 
lovhjemlede stipendiat- og post.doc-stillinger. Dette gjelder både administrative, tekniske 
og vitenskapelige stillinger. Det er alt for mange som blir gående i årevis på kortvarige 
kontrakter. I tillegg til å skjerpe inn den lovmessige anledningen til å tilsette midlertidig, vil 
økt basisfinansiering føre til større forutsigbarhet for både institusjonene og den enkelte 
ansatte. 
 
Grunnbevilgningene til forskningsinstituttene må også trappes opp, i første omgang til 
minst 25%. 
 
NTL er svært opptatt av styring og finansiering, og knyttet til disse temaene vil vi benytte 
anledningen til å svare på statsrådens spørsmål nr 2: Er det konkrete hindringer i det 
norske kunnskapssystemet som svekker måloppnåelsen for langtidsplanen, og hva kan i så 
fall gjøres? 
 
NTL mener at fragmentert innsats og lav forutsigbarhet i finansieringen truer kvaliteten i 
forskningen og arbeidsmiljøet for forskere. Det trengs mer grunnfinansiering og annen 
langsiktig finansiering og mer koordinert innsats fra myndighetene. 
 
Forskningsinstituttene trenger forutsigbar og langsiktig finansiering for å ivareta sitt 
samfunnsoppdrag. Instituttene har en lang historie i å utvikle og dele ny kunnskap, og 
både forventes og ønsker å fortsette med det. I takt med at tildelingene på noen områder 
blir færre og større, ser vi at deler av finansieringen blir mer fraksjonert og til dels usynlig i 
systemet, ved at midler blir konkurranseutsatt i et utvidet marked med nye aktører, eller 
blir unndratt konkurranseutsetting ved at tidligere typiske oppdragsgivere til instituttene 
velger å løse oppgavene i eget hus. Dette kan gi en kortsiktig innsparing på kostnadssiden, 
men vil på sikt undergrave kunnskapstilfanget ved at disse nye aktørene i stor grad hviler 
på eksisterende kunnskap (utviklet bl.a. hos forskningsinstituttene), og at de i den grad det 
erverves ny kunnskap ikke nødvendigvis har det riktige apparatet på plass for deling, 
ivaretakelse og videreutvikling av kunnskapen. På sikt kan dette få store konsekvenser for 
samfunnet, for eksempel ved at viktige beslutninger tas på sviktende grunnlag. For øvrig 
har det også menneskelige omkostninger når forskere er i stadig kamp om midler og 
oppdrag. 
 
 
NTL vil kommentere det departementet skriver om utviklingsavtalene: 
 

Utviklingsavtalene er avtaler mellom departementet og et lærested, og inneholder 
mål og styringsparameter for prioriterte utviklingsområder for institusjonen. 
Regjeringen uttaler at disse avtalene skal bidra til høy kvalitet og en mangfoldig 
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sektor gjennom tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling  
 
NTL mener det er behov for en dialog mellom det enkelte lærested og departementet. Vi 
har likevel en del innvendinger til utviklingsavtalenes sentrale rolle i styringsdialogen. Vi 
ønsker å peke på følgende problemstillinger:  
 

• Utviklingsavtalene inneholder en rekke mål og krav som er definert av 
departementet og ikke utdanningsinstitusjonen selv. Dette fører til at den enkelte 
utdanningsinstitusjon måles på faktorer som ikke er relevante for de strategiske 
prioriteringene som den enkelte virksomhet har vedtatt i sine respektive styrer og 
som er drøftet med fagforeningene.  

• De ulike utdanningsinstitusjonene har ulik faglig profil, og NTL mener det er viktig å 
sikre dette faglige mangfoldet også for fremtiden. NTL er derfor skeptiske til 
utviklingsavtaler som baseres seg på felles mål/krav for alle institusjoner nettopp 
fordi dette vil kunne føre til mindre mangfold i sektoren, og dermed et mer 
begrenset studietilbud på sikt.  

• Dersom utviklingsavtalene skal benyttes som utgangspunkt for styringsdialogen må 
det ikke knyttes økonomiske insentiver til disse.  

• Utviklingsavtalene legger en rekke føringer på virksomhetene som igjen får 
konsekvenser for de ansatte. Det er derfor en forutsetning at fagforeningene får en 
rolle i styringsdialogen hvor utviklingsavtalene er sentrale.  

 
 
Helt til sist vil NTL svare på de resterende av sstatsrådens spørsmål.  Spørsmål 7:  Hvis det 
skal utvikles virkemidler for samfunnsoppdrag/"missions" i Norge, hvordan bør de være 
innrettet, og på hvilke områder er samfunnsoppdrag særlig aktuelt? 
 
Forskningspolitikken bør ikke være styrt for mye av hvilke samfunnsoppdrag myndighetene 
til enhver tid mener er viktigst. Det er et kontinuerlig behov for ny kunnskap på mange 
viktige samfunnsområder. 
 
Sterk konkurranse om midlene sammen med sterkt fokus på enkelte temaer kan styrke 
allerede sterke forskningsmiljøer, men det kan også virke mot sin hensikt at miljøer i 
periferien av temaet bygger seg opp kun for å melde seg på i konkurransen. Norge er et 
lite land, det er arenaer der både fagmiljøene og samfunnet ville hatt langt større utbytte 
av samarbeid snarere enn konkurranse. Virkemidler for å etablere 
samfunnsoppdrag/missions bør rettes mot etablerte institusjoner som allerede har erfaring 
med for eksempel folkeforskning (citizen science) og ledelse av store samarbeidsprosjekter 
og som dermed ikke trenger å bygge en ny organisasjon for å gjennomføre slike 
samfunnsoppdrag/ missions. 
 
Og spørsmål nr 8: Hva er det viktigste som kan gjøres for å sikre høy tillit til 
forskningsbasert kunnskap i befolkningen? 
 
NTL mener at rammebetingelsene må gi tilstrekkelig rom for uavhengighet og kvalitet. 
Kravet om næringslivsrelevans bør på mange områder tones ned, kunnskap som gagner 
offentlige myndigheter og fellesskapet er minst like mye verdt. Dette gjelder særlig 
innenfor samfunnsforskning. Forskningsrådets egne undersøkelser viser at innbyggerne er 
skeptiske til sponset forskning, dette bør tas på alvor. 
 
Uavhengighet og integritet får stadig større betydning. Forskningsresultater får liten 
samfunnsnytte hvis de ikke blir tatt på alvor av beslutningstakere og befolkningen generelt. 
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Det tar tid å bygge tillit. Fagmiljøer tilknyttet solide uavhengige organisasjoner med høy 
troverdighet over tid har størst sjanse for å lykkes. Det kan for eksempel diskuteres i 
hvilken grad FoU bør foregå i direktorater eller andre deler av statsapparatet. På samme 
måte kan det by på utfordringer for uavhengighet og integritet i FoU med sterke bindinger 
til næringslivsaktører eller enkeltbedrifter. 
 
 
Svaret på spørsmål nr 1 er såpass viktig at vi svarer på dette helt avslutningsvis: Hvilke 
endringer i samfunnet (eller i bestemte sektorer) gir behov for endringer eller forsterket 
innsats innenfor forskning og høyere utdanning i årene som kommer? 
 
Klimakrisen, tap av natur og økende økonomisk ulikhet krever ny kunnskap om bærekraftig 
og inkluderende omstilling. 
 
Hittil har stor tillit til vitenskapen gitt oss en felles rasjonalitet som grunnlag og 
utgangspunkt. Internasjonalt utfordres dette fundamentet nå bevisst og systematisk av 
tunge aktører med ulike økonomiske og/eller politiske motiver. Vi ser 
desinformasjonskampanjer, spredning av konspirasjonsteorier, ekstremisme og andre 
metoder som bidrar til økt skepsis til vitenskap. Dette stiller høyere krav til troverdighet, 
bruk, og formidling av vitenskapelige resultater enn tidligere.  
 
 
Med vennlig hilsen  

 
 

 
   
 Ellen Dalen      Kirsten H. Teige 
 2. nestleder       forbundssekretær 
 
 
 
    

 

 

 

 

 


