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Gaveforsterkningordningen, høringssvar fra Høgskolen i Telemark 
 

Vi viser til høringsnotat og forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning utsendt 1. 

november 2013. Høgskolen i Telemark har noen kommentarer til forslaget.  
 

Først og fremst er vi glade for at gaveforsterkningsordningen gjeninnføres.  

 

Når det gjelder ordningens foreslåtte utforming mener vi at den nedre grensen på tre millioner er satt 
for høyt. Som en i forskningssammenheng liten institusjon som holder på å bygge opp 

forskningskompetansen, vil gaver og gaveforsterkning være et viktig bidrag. Imidlertid vil gaver 

sjelden nå nivået på 3 millioner. Høgskolen i Telemark mener at denne nedre grensen i realiteten vil 
forfordele små institusjoner til fordel for de store. En relativ grense som utgjør en forholdsmessig 

andel av institusjonens årlige budsjett ville etter vår mening vært et bedre mål.  

 

Høgskolen mener også at det er prinsipielt uheldig at det er knyttet så mange betingelser til gaven for å 
utløse gaveforsterkningsmidler. En gave er en ensidig disposisjon fra giveren og skal i utgangspunktet 

kunne benyttes fritt for mottakeren. Gaveforsterkningsordningen, slik den er foreslått, vil bare komme 

til anvendelse der det er inngått en avtale om hva gaven skal brukes til og der det (tilsynelatende) er 
satt tildelingsvilkår. Disse kravene svekker gaveelementet og legger ordningen tettere opp mot et 

system for subsidiering av oppdragsforskning enn en gaveforsterkning.  

 
Det er etter vår mening også uheldig at gaveforsterkningsordningen er begrenset bare til å omfatte 

områdene der høgskoler har rett til å tildele doktorgrad. Det henger både sammen med at det begrenser 

høgskolens disposisjonsrett over gaven som nevnt ovenfor og i tillegg vil dette være områder der gaver 

er ekstra kjærkomne for å bygge opp og videreføre viktig kompetanse. 
 

Videre mener høgskolen at bestemmelsen om tilbakebetaling av gaveforsterkningen dersom vilkårene 

for tildelingen ikke lenger er til stede (forskriftsutkastet § 7) kan gi urimelige resultat. Et vilkår som 
kan bortfalle, er retten til å tildele doktorgraden. Vedtak om bortfall av doktorgradsakkreditering vil 

medføre at gaveforsterkningen kan kreves tilbake. Dette er en situasjon som er vanskelig å forutse på 

det tidspunktet gaven gis, og der konsekvensene av et tilbakebetalingskrav kan bli store.  
 

Høgskolen i Telemark mener derfor at dersom vilkårene for å få gaveforsterkning er til stede på 

søknadstidspunktet bør ikke senere endringer i mottakerens formelle status medføre en plikt til 

tilbakebetaling.  
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Med hilsen 
 

 

 
Kristian Bogen 

rektor 

 

 
 


