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Kulturrådets innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og utdanning
Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 12.05.2017 om innspill til revisjon av
Regjeringens langtidsplan for forsking og utdanning. Med dette oversendes innspill fra Norsk kulturråd.
Den offentlige forvaltningen i Norge er avhengig av et velfungerende forskningssystem når det er behov
for undersøkelser av ansvarsområder og virkemåter. Kulturrådet slutter seg derfor til planens ambisjoner
om langsiktig finansiering, økt rekruttering, forutsigbarhet og en bedre koordinert politikk for forskning
og høyere utdanning. I særlig grad ser Kulturrådet behovet for «kunnskap som gir ny erkjennelse og
bidrar til å forstå samfunnsutviklingen».
I langtidsplanen er det stilt opp seks langsiktige prioriteringer. Kulturrådet slutter seg til disse
prioriteringene og vil samtidig støtte at det skrives inn et sjuende punkt, som i større grad har en ambisjon
om å beskrive og forstå endringsprosesser, utfordringer og muligheter i kultur- og samfunnsutviklingen.
En slik prioritering vil være viktig for oppnåelsen av de overordnede målene i planen, og en overskrift
kunne være «Muliggjørende kulturer». En rekke utviklingstendenser de senere årene har bidratt til å
anskueliggjøre behovet for bedre kunnskap om grunnleggende kulturelle og samfunnsmessige
dimensjoner ved vår egen tid. Migrasjon og integrering peker seg ut som et viktig tematisk perspektiv.
Demokratiutvikling, innovasjon, digital teknologi og markedsendringer i kultursektoren er andre
eksempler på prosesser hvor det er behov for ytterligere kunnskap som kan bidra til en mer målrettet
politikkutvikling og forvaltning.
En slik prioritering vil blant annet kunne bidra til at humanistiske og samfunnsfaglige
forskningsperspektiver får spille en større rolle som selvstendige kunnskapsleverandører i arbeidet med å
sikre en bærekraftig og demokratisk samfunnsutvikling, noe som er i tråd med Humaniorameldingen. En
langsiktig satsning på kulturforskning, både humanistisk og samfunnsvitenskapelig, vil være viktig for å
forstå kulturelle endringsprosesser i samtiden.
Offentlig forvaltning er en viktig oppdragsgiver og samarbeidspartner for norske forskere. Planen berører
i liten grad forholdet mellom forskningsmiljøene på den ene siden og offentlige oppdragsgivere som
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brukere og formidlere av forskningen på den andre. Kulturrådet vil rette oppmerksomheten mot dette, og
særlig mot behovet for utvikling av kompetanse både på departementsnivå og i underliggende etater og
organer. For å sikre målrettet og sektorrelevant forskning er det avgjørende at bestillere har kjennskap til
forskningens prosesser, metoder og muligheter. Forvaltningen har også et ansvar for å legge til rette for
forskning på sine områder og bidra til at forskningsresultater formidles og tas i bruk. Planen bør også
omfatte virkemidler som stimulerer til forskningssamarbeid mellom UH-sektoren og institusjoner eller
aktører i kultur- og samfunnslivet.
Områdegjennomgangen fra 2017 peker på at krav til vitenskapelig kvalitet i forskningen må formuleres
som en eksplisitt del av sektoransvaret («Over tid er det ikke tilstrekkelig at forskningen er sektorrelevant
dersom den ikke har tilstrekkelig høy vitenskapelig kvalitet.») Kulturrådet støtter denne oppfatningen, og
vår vurdering er at kultursektoren har et særlig behov når det gjelder å utvikle en langsiktig
forskningsinnsats for å sikre bredde og rekruttering.
Vi vil også understreke betydningen av et forskningssystem som i tillegg til høy kvalitet legger til rette
for selvstendig og uavhengig forskning. Forvaltningen må kunne innhente vurderinger, perspektiver og
konklusjoner fra uavhengig hold.
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