26

Nr. 3 fredag 18. januar 2019 /

LEDELSE / Styrearbeid

Forskningsrådets styre
kan ha brutt med egne
vedtekter
Styret lot administrasjonen stå som avsender på
kontroversielle forslag. Styreekspert: – Slik jeg ser
det, er det i ikke i tråd med vedtektene.
Av Joakim B Jacobsen
jbj@dagensperspektiv.no

F

orskningsrådets hovedstyre brøt med sine
egne vedtekter da det valgte å ikke ta stil
ling til en synteserapport med flere kontro
versielle anbefalinger til ny sektorpolitikk.
Det er konklusjonen til ekspert på styrearbeid,
Frode Solberg.

Ulike interesser
Hovedstyret skulle etter planen vurdere tiltakene i
synteserapporten før de ble sendt videre til Kunn
skapsdepartementet.
Men da saken var oppe til drøfting på styre
møtet før jul, var konklusjonen at styret ikke
kunne ta stilling til anbefalingene.
Begrunnelsen som ble gitt, var at medlem
mene representerer ulike interesser i saken.
Det holder ikke, ifølge Sveinung Skule.

Han er leder for Nordisk institutt for studier av
innovasjon, forskning og utdanning, NIFU.
I en kronikk hos Khrono sier han at styret har
sviktet som kollegium.
Han mener videre at styret har svekket
Forskningsrådets stilling som regjeringens
forskningspolitiske rådgiver.

Økonomi blir stridstema
I referatet fra styremøtet, som ble offentlig
gjort onsdag, går det frem at utgangspunktet for
diskusjonene i styret var at man i UHsektoren er
skeptisk til en opptrapping av basisbevilgningen
til instituttsektoren slik det skisseres i forslaget.
Flere av styremedlemmene pekte på at endringene vil bidra til å «drive de to sektorene i
beina på hverandre».
Enkelte mente at det vil kunne bli utfordrende
å finansiere en stor økning i midlene til insti
tuttsektoren i en periode hvor det vil komme

betydelige økte utgifter til andre formål, blant
annet deltakelse i EUs neste rammeprogram for
forskning.
Det vil i så fall bety at man har begynt å plan
legge for vinteren.
ForskningsNorge har hatt noen gode økono
miske år med Erna Solberg som statsmininster.
Regjeringen foreslår et samlet budsjett til fors
kning og utvikling på omtrent 37,1 milliarder
kroner for 2019. Det utgjør 1,02 prosent av BNP.
Men nå kommer de første tegnene på at kam
pen om pengesekken hardner til.

– På sin plass

Hvis de ikke
er i stand til
å diskutere
sektoren i
det hele tatt,
kan man jo
like gjerne
legge ned hele
styret
Sveinung Skule

Skule får støtte av høyskolelektor Frode Solberg
ved Handelshøyskolen BI. Solberg har det nasjo
nale ansvaret for styreprogrammene ved skolen.
– Kritikken er helt på sin plass. Dette er en
styresak, sier han.
Solberg viser til vedtektene hvor det går frem
at styrets rolle er å fremme de viktige sakene for
departementet.
– Styret skal sende saken til departementet,
og da må styret i fellesskap komme til en beslutning, sier han.
Solberg mener den neste styrelederen får en
spenstig jobb med å rydde opp.
– Dersom saken ble sendt til departementet

Det forrige hoved
styret til Forsknings
rådet ville ikke
behandle en rapport
med konsekvenser for
UHsektoren fordi de
hadde interessekonflikter.
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