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Innspill til Forskningsstrategi 2023-2024 Stavanger kommune 
 

Viser til invitasjon 9. desember om å gi innspill til utkast til forskningsstrategi. 

Som det vises til i oversendelsesbrevet er det relativt få kommuner i Norge som har egne 
forskningsstrategier. NIBIO deler deres vurdering av at en slik strategi kan bidra til å gi retning og 
systematikk i arbeidet med forskning og utvikling og styrke kommunen som profesjonell FoU-
partner. 

Strategiutkastet synes gjennomtenkt, det viser vilje til å satse mer på FoU og det prioriterer hvilke 
områder det ønskes satsing innen. NIBIO ser at vi spesielt innen to av de tre definerte 
utfordringene har et særlig godt grunnlag for å bidra til FoU aktivitet; klima og miljø, samt 
demografi og helse. Særlig satsningen på ‘Kampen om arealer’ er svært relevant der arealbruk står 
sentralt i nasjonal og regional matproduksjon. Kampen om arealene har sin bakgrunn i ulike 
synspunkter på hvordan areal skal benyttes. Det nasjonale behovet for matsikkerhet og målet om å 
ivareta grunnlaget for matproduksjon utfordres av behovet for areal til utbygging og infrastruktur. 
En økende befolkning har behov for mer mat, men produksjonsarealene er en marginal ressurs. 
For å opprettholde produksjonsarealene er det viktig med prioritering og kloke beslutninger. 
Grunnlaget for dette legges gjennom et grundig og gjennomarbeidet faglig kunnskapsgrunnlag. 

Gjennom de langsiktige ressurskartleggingsprogrammene kjenner NIBIO landet og landets 
produksjonsareal. NIBIO har stedfestet informasjon om arealene og jordsmonnet og tilgang til 
supplerende data om klima og den produksjonen som foregår på arealene. 

Vi kan bidra til å svare ut problemstillinger knyttet til arealbruk og andre regionale utfordringer, 
bl.a. gjennom aktiviteter på NIBIO Særheim, med støtte fra NIBIOs øvrige enheter. NIBIO vil 
invitere Stavanger kommune og Fylkeskommunen for gjensidig informasjonsutveksling og dermed 
god nettverksbygging, for å bidra til oppfylling av strategien. 
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Målene om kommunen som en attraktiv FoU partner og regionmotor fordrer gode 
rammebetingelser for forskningen. Som det vises til i saksfremlegget 14. november til 
Kommunalutvalget går 71 % av bevilgningen til forskning i Rogaland til næringslivet. Kun 8 % går 
til instituttsektoren. Dersom Stavanger kommune ønsker å styrke FoU-aktivitetene i regionen 
mener NIBIO det vil være viktig å se på effekten av utlysningene til Regionalt forskningsfond. Det 
bør her sikres at forskningsorganisasjoner defineres som målgruppe for utlysninger, og det bør 
vurderes å gi rom for forskningsprosjekter uten, eller med marginal, egenandel fra 
instituttsektoren. Dette vil i betydelig grad kunne bidra til at NIBIO og andre 
forskningsinstitusjoner, som har regional og nasjonal kompetanse for å løse utfordringer i 
regionen, har mulighet til å løse kommunens utfordringer. 

NIBIOs regionale koordinator for forskning i Rogaland er Arne Sæbø, ved NIBIO Særheim. 

 

Med vennlig hilsen   

  
  
Per Stålnacke  
Forskningsdirektør, NIBIO  
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