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Vedr. Rammesætning af FFL-13 pulje til FoU
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Uddannelsesministeriet har sendt brev af 30. oktober 2012 om rammesætning af FFL-13 pulje til forskningstilknytning samt udviklings- og evidensbasering (Frascati-manualen) til professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. Professionshøjskolernes Rektorkollegium vil gerne kvittere for et
fint oplæg til en sådan rammesætning, men vil også gerne knytte nogle
bemærkninger hertil:
Kollegiet og ministeriet har en fælles interesse i, at institutionerne i professionshøjskolesektoren opgør og kategoriserer aktiviteter og ressourcer på
samme måde og på et sagligt grundlag. Derfor har kollegiet allerede i forbindelse med offentliggørelsen af finanslovforslaget taget initiativ til at
formulere et fælles udviklingsprojekt i kollegieregi. Projektet skal skabe et
fælles grundlag for etablering af en FoU baseline 2013 for den FoUkapacitetsopbygning og -udvikling, der skal ske og rapporteres i regi af
udviklingskontrakterne for 2013-2015.
Kollegiet vil på den baggrund anbefale Uddannelsesministeriet, at en endelig fastlæggelse af en rammesætning af FFL-13 pulje til FoU sker i dialog
med kollegiet og i sammenhæng med det arbejde, som er igangsat i kollegiets FoU baseline 2013-udviklingsprojekt. Det er efter vores opfattelse
væsentligt at der sker en sektorafklaring af disse forhold. Det er ikke muligt gennem en enkeltvis drøftelse med sektorens institutioner, således som
det foreslås i ministeriets brev.
Kollegiets FoU-baseline 2013-projekt igangsættes pr. 1.1.2013 med en
projekt- og tidsplan, som løber frem til 31.8. 2012. En løbende dialog med
ministeriet undervejs indgår i projektplanen.
Kollegiet har lagt stor vægt på, at den FoU-indsats og innovationsbidrag,
som sektoren skal levere, får en profil, som bedst muligt kan spille ind og
bidrage til den samlede nationale indsats inden for FoU og innovation. Professionshøjskolernes indsats skal være på højde med, men have en profil
der er afstemt med de øvrige aktører på feltet, herunder universiteter og
GTS-institutter. Kollegiet ser professionshøjskolesektorens FoU-indsats og
innovationsindsats som forbundne kar på samme måde, som FoU og innovation oftest tænkes som en kæde.
Derfor er det vores opfattelse, at den udmeldte rammesætning bør forholde sig til den samlede vidensmæssige værdikæde, som ikke blot indeholder
FoU (som udtrykt i Frascati manualen), men også innovationsområdet, som
det kommer til udtryk i Olso-manualen og arbejdet med Copenhagen Manual. Den værdikædetænkning, som ligger bag manualerne, er afgørende
ift. det overordnede samfundsmæssige mål om at omsætte viden til værdi
og vækst. Derfor vil vi gerne drøfte dette med ministeriet med henblik på
at skabe den nødvendige klarhed over afgrænsningen mellem FoU og inno-
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vation i tillæg til den afgrænsning af FoU og uddannelse, som er foretaget i
udmeldingsbrevet.
Herudover har kollegiet også konkrete spørgsmål og temaer, som kollegiet
gerne vil drøfte med Uddannelsesministeriet, før rammesætningen får endelig karakter. Det fremgår, at ”ph.d. m.v.” indgår i kompetenceopbygningen, og kollegiet ønsker en afklaring af, hvad ”mv.” står for.
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Tilsvarende ser kollegiet udtrykket ”Tilgrænsende aktiviteter” som en imødekommelse ift. professionshøjskolesektorens lovfastsatte FoU-profil, men
samtidig som et begreb, der er brug for at folde ud i en fælles fortolkning.
Det er også meget vigtigt at få afklaret, hvad FL2013-midlerne dækker, og
her rejser fig. s. 4 i rammesætningsbrevet en række spørgsmål, som vi
gerne vil have afklaret på sektorniveau. Endelig ønsker kollegiet at drøfte
og afklare, hvordan undervisningsmateriale skal indgå.
Afsluttende vil kollegiet gerne opfordre til, at der etableres den nødvendige
stringens og konsistens i terminologien. I overskriften til Uddannelsesministeriets udmeldebreve af hhv. 12. oktober 2012 om fordeling af puljen og
30. oktober om rammesætningen genoplives CVU-lovens begreb om
”forskningstilknytning”. Sideordnet anvendes terminologien, ” udviklingsog evidensbasering”, så der sættes et lighedstegn mellem ”forskningstilknytning” og ”udviklings- og evidensbasering”. Det svarer ikke til terminologien i ministeriets udmelding af 28. september 2012 af pligtige mål i professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2013-2015. Her angives, at ”professionshøjskoler i stigende grad skal bidrage til, at ny viden udvikles, anvendes og omsættes i øget vækst og beskæftigelse i det private erhvervsliv
og øget effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor”. Anvendelsen af
midlerne skal omfatte ”etablering af professions- og erhvervsrettede forskning- og udviklingsmiljøer på institutionerne, herunder ph.d. aktivitet og
anden FoU-aktivitet i samarbejde med universiteter, øvrige forskningsinstitutioner, GTS samt offentlige og private virksomheder.”

Med venlig hilsen

Erik Knudsen
Formand
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