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Høringssvar - Forslag til forskrift om torsterkning av gaver til
forskning - 13/4289
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering er en privat stiftelse som eier Extra-spillet. Bak står 28
ledende frivillige norske helseorganisasjoner som til sammen har over 1 million medlemmer.
ExtraStiftelsen er en betydelig aktor for frivillige organisasjoner innen klinisk forskning, og vi gir
midler til helseprosjekter innen forebygging og rehabilitering. Siden 1997 er rundt 3,5 milliarder
kroner delt ut til nærmere 6.500 helseprosjekter, fordelt på mer enn 300 norske frivillige
organisasjoner. I år deler vi ut 230 millioner kroner, hvor av 80 millioner kroner går til norsk
helseforskning. I løpet av 17 tildelinger har ExtraStiftelsen finansiert 742 stillinger ved norske
forskningsinstitusjoner innenfor fagfeltene medisin, samfunnsmedisin og samfunnsvitenskap.
Dette er stort sett 3-årige forskerstillinger og utgjør 2250 årsverk.

Det har de senere årene vært et stadig økende krav at ExtraStiftelsen i tillegg til forskerlønn og
sosiale utgifter også skal betale 40 ¾ overhead til forskningsinstitusjonen. Det blir feil å bruke
av de frivillige organisasjonenes innsamlede midler til å betale drift ved norske
forskningsinstitusjoner. Det er svært mye viktig, innovativ og klinisk forskning som initieres ved
ExtraStiftelsens midler og de frivillige helseorganisasjonenes samarbeid med
forskningsmiljøene. ExtraStiftelsens midler må derfor brukes i størst mulig grad til forskning, og
ikke til institusjonenes drift. Vi imøteser derfor med glede en gjeninnføring av
gaveforsterkningsordningen.

Vi har følgende innspill til høringen:

1. Gavegrensen må være lavere enn minimum 3 millioner kroner

lnnslagsbeløpet for ordningen bor være lavere. Hvis en privat giver eller stiftelse gir midler til en
doktorgrads- eller postdoktorstipendiat over 3 år vil man ikke oppnå en sum på 3 millioner. Om
ordningen er ment å stimulere til mer forskning, så bor belopene være såpass lave at de
stimulerer privat finansiering av doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Mange frivillige
organisasjoner samler inn midler og støtter ulik forskning og for dem vil det være en stor
stimulans å vite at gaven forsterkes og kan bli tilført offentlige tilleggmidler. Dette vil også være
en stimulans for mottakerinstitusjonene som med disse midlene kan dekke sin overhead uten å
ta av grunntilskuddet.
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2. Hvordan gaven skal brukes
Det legges opp til at institusjonen som mottar gaven skal kunne bruke denne forholdsvis fritt for
å gi et større strategisk spillerom. Vi mener det er viktig at giver ser at gaveforsterkningen
brukes til det fagområde eller prosjektet gaven er gitt til, og at dette kan spesifiseres i
forskriften.

3. Godkjente mottakere av gaveforsterkningsordningen
Det anføres at kun institusjoner som tildeler doktorgrad innen fagfeltet kan søke
gaveforsterkning. ExtraStiftelsen anser det som svært viktig at også helseforetakene kan motta
slik gaveforsterkning når de oppnår å få midler fra private givere til forskningsprosjekter. Dette
må derfor sees i en sammenheng og ikke gi kunstige skiller i forskningsmiljøene. Spesielt er
dette viktig innen helsefeltet.

4. Universiteter og hogskoler som mottakerinstitusjoner
Universitetene og noen av de store høgskolene mottar millioner i samlet støtte gjennom
ExtraStiftelsen. Universitetet i Oslo (UiO) mottar alene fra 6 til 10 millioner kroner hvert år fra
EstraStiftelsen til forskning. Vi arbeider nå med en rammeavtale mellom UlO og ExtraStiftelsen
slik at midlene kan komme inn under den nye gaveforsterkningsordningen. Selv om midlene
forvaltes gjennom ulike frivillige organisasjoner, kommer alle midlene fra Extra-spillets
overskudd. Arsaken til vårt administrative system er at organisasjonene innen aktuelle fagfelt
skal ha et eierskap og en kontakt med prosjektene, bruke forskerne i sitt informasjonsarbeid og
spre resultatene av forskningen. Stipendiatene når dermed ut til et mye større publikum og
arbeidet med implementering av ny kunnskap kan gå lettere. Derfor arbeides det med at alle
mottakerinstitusjoner kan inngå rammeavtale med ExtraStiftelsen og dermed komme inn under
ordningen med gaveforsterkning.

5. Ordningen skal stimulere til flere private givere
Det har vært holdt høringsmøter med noen av dagens private givere, men det har ikke vært
gjennomført en høring hvor givere generelt har hatt mulighet til å uttale seg om ordningen eller
komme med forslag til justeringer av innholdet i ordningen. Det er viktig å få med alle givere i et
konstruktivt samarbeid slik at vi sammen finner fram til de gode løsninger og best utnyttelse av
midlene til forskning. Dette bør være en vinn-vinn situasjon for givere, mottakere og statens
gaveforsterkningsordning.

Vi ser derfor fram til å komme med på framtidige lister over høringsinstanser når det gjelder
temaer som er viktig for givere til forskning.

Med vennlig hilsen
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
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