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LengdeSend til

Kraftigbefolkningsvekst fører til
økendemangel i verdenpåbåde
energi,matogbiologiskmangfold.

NY FORSKNINGSMELDING.Deterkom-
met enny forskningsmelding, St.meld. nr.
30 (2008-2009)«Klima for forsking».
Meldingen setter oppnimål fornorsk
forskning.Fire avmåleneer generellemål
somomfatterbegrepet kvalitet, interna-
sjonalisering, samarbeid, og forsknings-
systemet. Femavmåleneermer tematis-
kemål somomfatter globaleutfordringer,
velferdssamfunnetogverdiskaping.

Lang veg til forskning.Heroppe inord
harvi vært vant til å forberedeoss til vin-
teren,menvegen framtil norsk forskning,
harpåmangemåter vært lang. I 1960-
årenevarholdningen«Mednaturviten-
skapog ingeniører skal landet gjenopp-
bygges», ogvi fikkde store instituttene.
SINTEFble stor i europeiskmålestokk.
FFIpåKjeller la grunnlaget forNorskDa-
ta, SIMRADogmangeandre. SIpåBlin-
dernble viktig for skipsindustrienpå
Aker iOslo.
I 1970-årenekomdenyeoljerikdom-

mene. Jegminnes atdetdable et stem-
ningsstifte.Tonenble: «Medpenger fra
oljen, skal landetbygges».Mangemener
atdette var startenpåennedbyggingav
godenorske forskningsmiljøer.

Distriktspolitikk. I 1980-årenevar enbe-
kymret forden store fraflyttingen fradis-
triktene.Vi fikkennydistriktspolitikkba-
sert påprinsippet omselvberging.Bud-
skapetbleda: «Med forskning i distrik-
tene, skal distriktenebygges».Norgehar
et sektorprinsipp.Det vil si at hvertde-
partementhar ansvar for forskning
innenfor sitt temaområde.Dennye linjen
idistriktspolitikkenkomspesielt fra
Kommunaldepartementet ogvidereover
til fylkeskommunene.Resultatet ble at
fylkeneopprettet forskningsstiftelser i
tilknytning til høgskolene.Detteble star-
ten til de regionale forskningsstiftelsene.

Samarbeidmed næringslivet.Såkom
Thulin-utvalgetmed ideer fraUSAog
innspill til industridepartementet. IUSA
haddeenoppdaget atnyskapingogny in-
dustri komsomen følge av synergieffek-
termellomuniversiteter ognærliggende
bedrifter.Detteble startenpådagens re-
gionalekompetansesentra eller eksperti-
sesenter.
Forskning i randsonen til høgskolene,

krever at ogsåhøgskolenehar en robust
forskningskompetanse.Resultatet ble
høgskolereformensomkomi 1990-årene.
Høgskolenekominn idetnasjonale

forskningssystemet, og fikken lovpålagt
forskningsplikt. Budskapetblenå: «Skal
næringslivetholdeet internasjonalt nivå,
måogsåhøgskoleneholdeet internasjo-
nalt nivå».Dettehar værtperspektivet vi-
dere framtil i dag.NårStjernø–utvalget
kommedsin innstilling i 2004, varbud-
skapet: «Skalhøgskolenekonkurreremed
landvi sammenliknerossmed,mådeog-
såhaen tilsvarende forskningsinnsats.»
Stjernø foresloderfor en fusjonavhøg-
skolene til landsdeluniversiteter.

Lista legges for lavt.Landvi kan
sammenlikneossmed,har en samlet
forskning tilsvarende3prosent avbrutto
nasjonalbudsjettet (BNP).Dettemålet
komimeldingen«Vilje til forskning» fra
2004.Høgskoleneoguniversitetenehad-
denåhåpetpåennymelding,med titte-
len«Miljø for forskning».Enmelding
somlagrunnlaget for en langsiktig og for-
utsigbaroppbyggingavnorske forsk-
ningsmiljøer.Dennyemeldingens tittel,
«Klima for forskning»,meddobbelt
bunn, antyder ennoe reservert vilje.Mel-
dingen foreslår etmålpå 1prosent av
BMP, for så å la 3prosent være«etmålpå
sikt».Universiteter oghøgskoler konsta-
terernåatdet fortsatt ikkeerpolitisk vilje
til nyvekst i norsk forskning, ogberStor-
tinget omhjelp.

Det norske paradoks.Forskningsmel-
dingen taroppdetdenkaller «Etnorsk
paradoks».Norge skårer lavtpå interna-
sjonale indikatorer for forskning, tekno-
logiutviklingog innovasjon.Til tross for
dette, kanmangenorskebedrifter vise til
godeøkonomiske resultater, også i inter-
nasjonal sammenheng.
En forklaringkanværeatnorskebe-

drifter er lite byråkratiske.Mye tyderpå
atdet i virkeligheten foregår forskningog
innovasjon inorskebedrifter, som ikke
blir dokumentert.Mangenorskebedrif-
terharogsåvært flinke til åøkeverdiska-
pingenvedå ta i brukny teknologi fra
norskeogutenlandskeutstyrsleverandø-
rer.
Samtidig erdet slik atny teknologi blir

billigere,mer standardisert og tilgjenge-
lig samtidigoverhele verden.Dette fører
til at ny teknologi blir ennødvendighet,
og ikkenødvendigvis et konkurransefor-

trinn.Rekkeviddenavdette er at verdi-
skapingenvil flyttes overpåmetodesiden.
Detbetyr i praksis at verdiskapingenblir
mer forskningsbasert.Nårnæringslivet
blir pressetpåmetodesiden, forplanter
utfordringene segvidere til universiteter
oghøgskoler,medkravomenstørre
forskningsinnsats.

Den globale utfordring.Deter verdt å
merke segat ogsådenne forskningsmel-
dingen legger innnoennye forsknings-
mål.Retningener
detdenkaller
grønnpolitikk,
medsterkere fokus
pådeglobaleut-
fordringeneenn
det vihar sett tidli-
gere.Detnyebud-
skapet serut til å
være: «Det er vel
ogbra atdet går
greit herhjemme,menalle indikatorer ty-
derpåvi vil bli rammetaven rekkenye
internasjonalekriser.» Det framgår av
meldingenat verdensbefolkning forven-
tes åvoksemed2.6milliarder, til 9milli-
arder i 2050.Dette fører igjen til at ver-
densenergiforbruk forventes åøkemed
45prosentmot i 2030. Samtidig forbru-
kes energirikebegrensedeoljereserver,
somproduserer 70 prosent avklimagas-
sene.Denneoljener ennå såbillig, at det
ikke lønner segå lage alternativ energi.

Denvoksendebefolkningsmengde fø-
reruvegerlig tilmatmangel. Bare i løpet
av2008øktebefolkningsmengden, uten
tilstrekkeligmatsikkerhet, fra 850millio-
ner til 1milliard.Detbiologiskemangfold
reduseres, ognaturens sårbarhet forver-

res.Veksten i verdensbefolkning, er altså
alleproblemersmor.
Der ermye somtyderpådenneglobale

utfordringenegentlig er enpolitiskutfor-
dring.Veksten i verdensbefolkningogut-
nyttelse avnaturens ressurserkanbare
reguleresmed tvang.

Nye forskningsoppgaver.Det står lite i
meldingenomhvaenhar tenkt å gjøre
meddeglobaleutfordringene,menkan-
skjeburdedette værehovedtemaet i hele

meldingen.Når alle in-
dikatorer tyderpåat
der snart vil bli et glo-
balt underskuddpå
energi,matvarerog
biologiskmangfold, vil
dette få lokale virk-
ninger, også foross.
Deglobaleutfor-

dringenekanbare løses
medensumav lokale

tiltak.Etterdet jegkan forstå,mådette få
storekonsekvenser for en langtids regio-
nal og lokal samfunnsplanlegging.Detbe-
tyr i praksis at en i årene somkommer, i
langt sterkeregradmåse sammenhengen
mellomenergiforvaltning, naturforvalt-
ning, lokalmatproduksjon, kommunika-
sjonogbyplanlegging.Her ligger store
forskningsoppgaverogventer.
Deglobaleutfordringene faller sam-

menmeden internasjonal finanskrise.En
krise somtrolig vil få store industrielle
strukturelle endringer.Tidspunktet bør
davære riktig for åøkevår forskningsinn-
sats, for å løsenoenavdeglobaleutfor-
dringene, og samtidigdannegrunnlag for
enny type industrialisering.
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«Når alle indikatorer tyder på
at der snart vil bli et globalt
underskudd på energi,
matvarer og biologisk
mangfold, vil dette få lokale
virkninger, også for oss»
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