Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Att.: Jens Haisler

Den 14. januar 2008
KS
Sagsnr. 200700836

AC’s bemærkninger til ”31 strategiske forskningstemaer – bud
på fremtidige forskningssatsninger”
AC har modtaget rapporten ”31 strategiske forskningstemaer – bud på fremtidige
forskningssatsninger” fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen og har allerede afgivet mundtlige bemærkninger på dialogmødet den 8. januar 2008. For god ordens
skyld fremsendes bemærkningerne dog hermed også i ganske kort skriftlig udgave.
AC finder, at det generelt set er en meget spændende rapport med en lang række
relevante forskningstemaer, som det vil være relevant at igangsætte eller styrke
arbejdet med ved en (øget) finansiering via globaliseringsmidlerne.
AC finder det særlig positivt, at mange af forskningstemaerne er tværgående og ikke begrænset til et enkelt af de traditionelle videnskabelige hovedområder. Set
med lidt kritiske øjne er der dog også stor forskel på temaernes bredde og konkretiseringsgrad, og AC finder det derfor også positivt, at rapporten skal gennemarbejdes og antallet af temaer beskæres endnu en gang efter dialogmøder med de mange interessenter.
AC’s medlemsorganisationers interessefelter omfatter hele feltet af temaer og AC vil
derfor ikke gå ind i en nærmere vurdering af og sortering mellem de enkelte temaer, men vil i denne sammenhæng i stedet henvise til de mundtlige og skriftlige bemærkninger, som allerede er afgivet af en række af AC’s medlemsorganisationer,
herunder IDA, DJØF, DM og LF.
AC vil dog gerne som konkret bidrag komme med bemærkninger om to set fra AC
tværgående temaer, nemlig ét tema, som gerne ses medtaget i processen videre
frem og ét tema, som savnes.
AC ser meget gerne, at tema 3.4 ”Samfundets Viden(skab) – forhandlet mellem politikere, erhvervsliv og forskere” kommer med i det videre forløb – enten som selvstændigt tema eller som del af et bredere tema. Med de forventeligt øgede midler
til forskningen og nye virkemidler i fordelingen af forskningsmidler er der et stort
behov for viden om, hvordan både forskningsinvesteringerne påvirker samfundsudviklingen og hvordan forskningspolitikken og dens virkemidler påvirker forskningen.
AC savner i den foreliggende rapport et tema eller en del af et tema, hvor der sættes fokus på, hvilken betydning udviklingen i vores arbejdsbetingelser og arbejdsliv
har for os som mennesker – fysisk, psykisk, socialt og familiemæssigt. Et tema, der
har fokus på de store samfundsmæssige udfordringer, der er knyttet til udviklingen

i medarbejdernes arbejdsmæssige belastning, stress og til mulighederne for at skabe fornuftig balance mellem arbejdsliv og familieliv. Temaer, som igen har stor betydning for udbudet af arbejdskraft og den demografiske udvikling generelt og
dermed for udviklingen i generel velfærd og vækst.
AC ser i øvrigt med stor interesse frem til at se den videre udvikling i FORSK2015.
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