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Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har uppmanats att yttra sig över
utredningen Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur. I remissvaret
väljer KMH att lämna några generella synpunkter.
Generella synpunkter
KMH ställer sig i sak bakom förslaget att utveckla den politiska styrningen
avseende nationell forskningsinfrastruktur. Det är av stor vikt att frågor om
forskningens infrastruktur prioriteras. Samtidigt är det centralt att gå varsamt
fram vad gäller formerna för denna politiska styrning och hur prioriteringarna
på en övergripande nivå för att värna om forskningens oberoende.
KMH ställer sig inte bakom förslaget till en framtida myndighet för
forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse. KMH anser att det är
bättre att ge Vetenskapsrådet ett utökat ansvar gällande dessa frågor.
Vidare menar KMH att det är positivt att samla alla digitala infrastrukturer i en
organisation, dock ser inte KMH nyttan av att skapa en ny myndighet för detta
ändamål. KMH ser mycket positivt på en bättre samordning av sektorn för att
skapa en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte,
som sträcker sig till hela den offentliga förvaltningen. För ett litet konstnärligt
lärosäte som KMH är kostnaderna för att lagra och tillgängliggöra
forskningsdata oproportionerligt stora i dag. Med ökad samordning skulle flera
små lärosäten kunna betala en mer rimlig avgift för lagring och
tillgängliggörande genom att de kan använda sig av gemensam infrastruktur för
detta ändamål.
KMH ser positivt på stärkt samverkan om forskningsinfrastruktur på nationell
nivå. För att möjliggöra detta vill utredningen att både regeringen och
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myndigheterna skapar förutsättningarna som behövs för att lärosätena ska kunna
ta ett tydligare ansvar för nationella forskningsinfrastrukturer, vilket KMH
stödjer.
KMH skulle vilja se ett förslag där en viss del av en satsning på nationella
infrastrukturer är öronmärkta för samverkan, specifikt för konstnärligt arbete
med inspiration från liknande pågående projekt vid CERN och MIT. KMH vill
även lyfta det arbete som polarforskningssekretariatet sedan år 1988 bedrivit i
att erbjudit konstnärer att delta i forskningsexpeditioner till polartrakterna. Den
korsbefruktning som sker när forskare och konstnärer åker tillsammans på en
expedition eller samverkar kring en forskningsinfrastruktur kan ha stor
betydelse både för vetenskapen och det konstnärliga projektet.
Avseende deltagande av svenskt näringsliv i både uppbyggnad och användning
av forskningsinfrastruktur instämmer KMH med förslagsställaren, att samverka
mellan akademi och näringsliv i användning av en forskningsinfrastruktur ökar
effektiviteten och är ofta fördelaktigt för båda parter.
Vidare ser KMH positivt på att regeringen ger Vinnova i uppdrag, att i
samverkan med lärosätena och Vetenskapsrådet, ta fram en samlad plats där
myndigheterna på frivillig basis kan synliggöra relevant information om
tillgängliga forskningsinfrastrukturer (till exempel webbplats, användarvillkor,
avgifter). Ett förstärkt uppdrag om att tillgängliggöra offentlig
forskningsinfrastruktur mot näringslivet kan ha en positiv effekt på Sveriges
möjligheter att attrahera medel för forskning och utveckling.
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Kungl. Musikhögskolan i Stockholms yttrande över remissen enligt bilaga.

Beslut
Rektor beslutar att svara på remissen enligt bilaga.

Bakgrund
Forskningsinfrastrukturer är en viktig förutsättning för högkvalitativ forskning
inom många områden och har stor betydelse för Sveriges position som en
framstående forskningsnation. I utredningen ”Stärkt fokus på framtidens
forskningsinfrastruktur” (SOU 2021:65) förslås det bland annat att:
-den politiska styrningen ska utvecklas och att det ska finnas en strategisk
inriktning för forskningsinfrastrukturer i forskningspropositionen,
- regeringens forskningsberedning ska vara mer aktiv och de politiska partierna
ska bjudas in så att det går att nå bredare och mer långsiktiga uppgörelser om
forskningsinfrastruktur,
- relevanskravet ska stärkas vid investeringar i forskningsinfrastruktur,
- det ska inrättas en ny myndighet för forskningsinfrastruktur av särskilt
nationellt intresse,
- den nya myndigheten ska också samla digitala forskningsinfrastrukturer.
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Beslut i detta ärende har fattats av rektor Helena Wessman, i närvaro av
prorektor Johannes Landgren samt högskoledirektör Peter Liljenstolpe, efter
föredragning av utbildnings- och forskningshandläggare Carolina Källgren.
Studentrepresentant har haft möjlighet att yttra sig i ärendet.

Helena Wessman

Carolina Källgren
Bilaga: KMH:s yttrande.

Delges: samtliga akademichefer och avdelningschefer samt
personalorganisationer och studentrepresentanter vid Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm.
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