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Innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og
innovasjonssamarbeidet
Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) er en nasjonal interesseorganisasjon for
stipendiatorganisasjonene ved norske universiteter og høyskoler. SiN har som oppgave å ivareta og
fremme stipendiaters interesser, og representere de lokale organisasjonene nasjonalt.
Vi vil med dette legge frem vårt innspill til kunnskapsdepartementets strategi for deltagelse i det
europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet.

Stillingslengde og innhold på doktorgradsstillinger må være gjennomtenkt
Vi mener det må fokuseres på stipendiatstillingenes lengde i forskningssamarbeidet. Stipendiater er en
stor del av arbeidsstyrken i norsk akademia og vi mener at de 4-årige stipendiatstillingene ikke skal bli
byttet ut med flere eksternt finansierte 3-årige stillinger som er indirekte finansiert fra det same budsjett
(men fra europeiske prosjekter) så lenge de ikke er likeverdige.
En stor forskjell mellom stipendiatstillinger i europeiske prosjekter (e.g. Horizon 2020/ Marie Curie
actions) og det norske systemet er finansieringsperiodene, som vanligvis er tre år i europeiske prosjekter.
I Norge har man både 3årige og 4årige, hvor sistnevnte har 1 år med pliktarbeid (undervisning) innbakt.
Det er gjerne dette pliktarbeidet som gir stipendiatene en konkurransefordel for videre karriere, både i
Norge og internasjonalt senere. De eksternt finansierte stipendiatene har ikke dette året med pliktarbeid.
Undervisningserfaring og erfaring fra andre oppgaver som går under pliktarbeid kan være en viktig
kvalifisering for kandidatenes videre karriereveier. Den ekstra tiden som er reservert til pliktarbeid kan
også være en strategisk fordel for prosjektet og kandidatenes forsking, da man kan samle inn empiri
over lengre tid via metoder som lar seg kombinere med at man utøver undervisning mens innsamling
pågår.
SiN foreslår derfor at stipendiatstillingene som etableres som følge av forskningssamarbeid ikke skal
blir brukt til «billig arbeidskraft» i (europeiske) prosjekter men hovedsakelig som utdanningsstilling
med mulighet for undervisning/pliktarbeid. På den andre siden er 3-års stipendiatstillinger uten
pliktarbeid et effektiv verktøy for prosjekter (e.g. i samarbeid med private aktører etc.) og det
anerkjenner vi er viktig for forskningen. Men enda viktigere er det å sikre karriere for forskere i
startfasen, som kan drive forskning og utdanningen fremover. Også er vi veldig positivt om at deltakelse
i europeiske prosjekter er en god karriere-support, nettverk-bygging og kunnskaps-kilde, som kan gir
stipendiatene i tillegg en god utdannings- og karrierefordel. Vi er i denne hensikten enig med
Forskerforbundets innspill. I tillegg ser vi at stipendiater og postdoktorer trenger mer opplæring i
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sammenheng med «grant og funding-applications» og de nye doktorer må ha en realistisk
karriereperspektiv.
Vi takker Kunnskapsdepartementet for muligheten for å komme med innspill, og ser frem til videre
samarbeid med norsk deltagelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet. Vi ønsker
arbeidsgruppen lykke til med det videre arbeidet.
På vegne av SiN – Stipendiatorganisasjonene i Norge,
Yannik Schneider
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