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Stärk högskolans förmåga att göra nytta av forskningen
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten ”Forskning
och innovation – statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande” till Finansdepartementet. Rapporten är författad av Jan Lidhard och Ulf Petrusson.
Statsmakterna satsar stora resurser på forskning och har höga förväntningar på att högskolesektorn ska leverera samhällsnyttiga resultat. Sverige är ett av de länder som i relation till BNP
avsätter mest resurser för forskning och utveckling. Samtidigt finns kritiker som menar att
satsningarna inte ger tillräcklig utväxling i samhällsnytta.
I rapporten lämnas förslag på åtgärder för att högskolesektorn ska kunna skapa större samhällsnytta av forskningens resultat. Författarna framhåller bl.a. att:
 Den politiska styrningen av högskolan måste konkretiseras och i högre grad fokusera
på hanteringen av intellektuella tillgångar. Högskoleledningarnas ansvar för nyttiggörandet måste tydliggöras.
 Högskolesektorn har inte de rättsliga förutsättningar som krävs för att uppnå statsmakternas ambitioner. De immateriella rättigheterna till forskningsresultaten tillfaller i
dag de enskilda forskarna vilket gör det svårt för högskolan att ta sitt ansvar. Högskolans rättigheter måste därför ses över och stärkas.
För frågor om rapporten kontakta författarna, Jan Lidhard, tel. 073-804 66 82 och Ulf Petrusson, tel. 070-838 47 89.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.
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