
Høringsuttale om FOU ved HVO  

13.10.2017  

 

 

Forskerforbundet (FF) ønsker integreringen av FOU i den overordnete strategiplanen for 

HVO for perioden 2017-2020 velkommen. FF vil først peike på hvordan FOU er blitt definert 

av OECD, og i denne blir det lagt vekt på at FOU er satt sammen av grunnforskning, anvendt 

forskning og utviklingsarbeid.  Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet 

som primært blir utført for å skaffe ny viten uten å ta sikte på praktiske mål og bruk. 

Anvendt forskning er virksomhet av original karakter som blir utført for å skaffe til veie ny 

kunnskap, og denne forskningen er primært rettet mot bestemte mål og anvendelser. 

Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som bruker eksisterende kunnskap og praktisk 

erfaring og som er rettet mot å framstille nye eller vesentlige forbedrete materialer, 

produkter eller innretninger, og som kan føre til innføring av nye og forbedrete prosesser, 

systemer eller tjenester. 

FF vil stille seg bak en økt internasjonalisering av forskningen, og vil peke på viktigheten av at 

HVO lærer fra allerede eksisterende internasjonalisert forskning ved HVO, og organiserer 

forskningsgrupper ved alle avdelinger med det mål for øyet å øke internasjonal publisering, 

og samarbeid på de fagfelt som har lite erfaring med dette. Et steg på vegen kan være å søke 

forskningssamarbeid med de institusjoner vi allerede har avtaler med knyttet til 

studentutveksling.  Med andre ord tilrår FF en økt deltaking på internasjonale konferanser 

med det mål for øye å presentere faglige bidrag. Deltaking fra fagtilsatte og ledere på 

internasjonale konferanser uten forberedte bidrag bør ikke prioriteres. Det er et godt mål at 

alle avdelinger har minst en avtale, og slike avtaler kommer som regel i stand gjennom økte 

ressurser til faglig kunnskapsbygging. Faglig tilsatte med internasjonale nettverk bør 

stimulere kollegaer ved avdelingene til å kople seg på nettverket, slik at flere inkluderes. Om 

dette kommer på plass, vil forskningsgrupper også utvikle seg. FF støtter en klar definisjon av 

forskningsgrupper og forventer at høringen vil presentere en slik definisjon.  



FF vil også tiltrå at utviklingsdelen av FOU-begrepet sikres en plass og at det gis rom for 

denne delen av FOU i skriftserien ved HVO, slik at profesjonsutdanningene kan publisere 

læreverk og kompendier på en dertil egnet måte.  

 

FF slutter seg til Båtevik-utvalget sine tilrådde tiltak for å støtte de eksterne 

forskningsinntektene, og går inn for at det opprettes en enhet for oppdragsforskning som en 

konsekvens av endeliktet til Møreforsking ved HVO.  
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