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Ny inspiration til politikernes fordeling af strategiske forskningsmidler
I dag foreligger resultatet af Videnskabsministeriets projekt FORSK2015, som går
ud på at skabe et bedre beslutningsgrundlag for politikernes prioritering af indsatsområder for den strategiske forskning. Der er valgt 21 brede temaer, som alle tager
udgangspunkt i væsentlige samfundsproblemer inden for fx miljø, sundhed, produktion, konkurrenceevne, viden og samfundsindretning. Temaerne er resultatet af
en lang dialogproces med forskere, forskningsråd og organisationer.
Ved efterårets finanslovsforhandlinger skal politikerne fordele mange ekstra forskningsmillioner fra reserverne i globaliseringspuljen, og en del af disse penge vil
uden tvivl blive sat af til strategisk forskning. Mange forskellige politiske og samfundsmæssige hensyn kan præge politikernes valg af hvilke strategiske felter, der
tildeles penge i en sådan proces, men nu ligger der for første gang et gennemarbejdet grundlag for diskussionen i form af rapporten ”FORSK2015 – et prioriteringsgrundlag for strategisk forskning”.
Det er fortsat entydigt politikernes afgørelse, hvad de vil prioritere at sætte penge
af til, og det vil fortsat være strategisk forskningsråd, der skal udmønte pengene.
Men der er ingen tvivl om, at rapporten har en bred legitimitet, fordi den er blevet
til på baggrund af over flere hundrede forslag fra enkeltpersoner og organisationer i
og uden for forskningsmiljøerne. Forslagene er i en månedlang dialogproces bearbejdet, kombineret og prioriteret af ministeriet efter drøftelser med forskningsrådene og en lang række organisationer, herunder nogle af AC’s medlemsorganisationer
og AC. Det endelige valg af, hvilke temaer som kom med i rapporten, blev dog foretaget i ministeriet.
For dem som ikke nåede at komme med i dialogen i denne omgang bliver der en ny
chance om fire år. Idéen om at skabe et mere solidt prioriteringsgrundlag for den
strategiske forsknings stammer fra globaliseringsstrategien, og tanken er at øvelsen skal gennemføres hvert fjerde år.
FORSK2015 kan findes her: http://fi.dk/site/forside/publikationer/publikationer2008/forsk2015-et-prioriteringsgrundlag-for-strategisk-forskn
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