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2021:65)"
Försvarshögskolans ställningstagande

8.1.2 Behov av att utveckla den politiska styrningen
Försvarshögskolan ser både potentiella vinster och risker med förslaget att de
politiska partierna involveras i beredningen av forskningspropositionen.
Försvarshögskolan har goda erfarenheter från Försvarsberedningen, där de politiska
partiernas deltagande resulterar i långsiktiga beslut och stabila förutsättningar för att
bedriva lärosätets verksamhet.
Samtidigt finns en risk att involvering av de politiska partierna i
forskningsberedningen resulterar i ökad politisering och direkt styrning av
forskningen. Ett sådant utfall bör undvikas.
8.2.2 Utveckling av den finansiella styrningen inom ramen för befintligt
övergripande regelverk
Försvarshögskolan ställer sig positiv till förslaget att lärosätena ska få finansiera
anskaffningen av forskningsinfrastruktur (anläggningstillstånd) med den del av
befintligt myndighetskapital som häl.Tör från anslag för forskning.
Försvarshögskolan vill därtill understryka behovet av en förändring som möjliggör
att spara Fö-anslag till myndighetskapitalet, för att kunna nyttja ovan nämnda
förändring fullt ut.
8.5 .1 En nationell organisation för digitala infrastrukturer
Försvarshögskolan välkomnar förslaget att samla digitala infrastrukturer som
understödjer forskningen i en gemensam organisation.
Som ett mindre lfu·osäte fu· det avgörande, för att nå framgång i uppdraget att
tillgängliggöra forskningsdata, att det finns nationellt samordnade riktlinjer och
system, samt externt expertstöd att tillgå. Detsamma gäller frågor rörande ägande
och ansvarsförhållanden, samt åtkomst till data med olika typer av skydd.
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Komplexiteten i frågorna gör det svårt att bygga tillräcklig kompetens lokalt vid
lärosätet.
Försvarshögskolan delar utredningens slutsats att det behövs mer samordning av
kompetens och stabilitet i finansiering inom de områden som nämns ovan och ser
utredningens förslag om en gemensam myndighet som en god lösning på detta.

Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Försvarshögskolans rektor Robert Egnell, efter
föredragning av sektionschef Björn Ericsson. I den slutliga beredningen har
forskningschef Malena Britz och bibliotekschef Catrin Mårdell deltagit.
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