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Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 
 
Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon. Våre hovedmål er at færre skal få 
kreft, flere skal overleve kreft og best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende. 
Kreftforeningen er en av de største nasjonale bidragsyterne til kreftforskning og bevilget i 
2012 181 millioner kroner til forskning. Foreningen har siden den ble etablert totalt bevilget 
nesten 5 milliarder kroner til forskning (regnet i 2012-kroner). 
 
Det vises til høringsbrev datert 4. november 2013 hvor departementet presenterer forslag til 
forskrift om forsterkning av gaver til forskning. 
 
Kreftforeningen er svært tilfreds med at gaveforsterkningsordningen blir gjeninnført. 
Ordningen er viktig for å stimulere private givere til å gi til forskning. Det er også veldig bra at 
den nye regjeringen har fjernet kravet som lå i det opprinnelige budsjettforslaget om at 
ordningen kun skal gjelde fra og med avtaler gjort etter 1. januar 2014, og at avtaler som er 
inngått i år, for utbetaling i 2014, dermed blir gjeldende for utbetaling av gaveforsterkning.  
 
Norsk kreftforskning fikk en vesentlig styrking gjennom ordningen før den ble fjernet. Cirka 
40 prosent av utbetalingene fra gaveforsterkningsordningen ble utløst av gaver gitt gjennom 
Kreftforeningen i perioden 2008-2012. Da ordningen falt bort tilsvarte det cirka 20 årsverk for 
forskere innen de fremste kreftforskningsmiljøene i Norge. 
 
Kreftforeningen støtter forslaget til forskrift med to viktige unntak i forhold til hvem som kan 
motta gaveforsterkningsmidler og hvordan de kan anvendes. 
 
Mottakere 
Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre den gamle ordningen, der utløsing av statlige 
forskningsmidler er forbeholdt gaver gitt til universitetene, høyskoler med rett til å tildele 
doktorgrad, Norges forskningsråd og Det Norske Vitenskaps-Akademi.  
 
Kreftforeningen foreslår at også universitetssykehusene inkluderes. Grunnleggende 
langsiktig forskning gjennomføres i stor grad ved universitetssykehusene, innenfor de 
medisinske områdene. I tillegg finnes det mange potensielle private givere nettopp til 
medisinsk grunnleggende forskning. 
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Intensjonen med gaveforsterkningsordningen er å stimulere private givere til grunnleggende 
og langsiktig forskning. En slik incentivordning bør være sektoruavhengig, slik giverne også 
er det. Selv om det er Kunnskapsdepartementet som administrerer ordningen, blir det etter 
vår oppfatning feil dersom kun institusjoner som er underlagt dette departementet får nyte 
godt av gaveforsterkningsordningen. Når langsiktig og grunnleggende medisinsk forskning 
foregår i universitetssykehusene så vel som i universitetene er det vanskelig å forstå 
beveggrunnen for å stimulere til private gaver til forskning kun ved universitetene.  
 
Kreftforeningen anmoder derfor på det sterkeste om at gaver gitt til universitetssykehusene 
også blir omfattet av ordningen med gaveforsterkning. 
 
Anvendelse av midlene 
I pkt.3.2. foreslår departementet at gaveforsterkningen ikke trenger å være knyttet til gaven, 
men kan dekke alle typer utgifter som har langsiktig, grunnleggende forskning til formål. 
Kreftforeningen har forståelse for at institusjonene må ha et visst handlingsrom ved 
anvendelse av gaveforsterkningen, men mener at dersom ordningen skal virke som et 
incentiv, bør midlene gå til prosjekter innenfor det samme området. Ofte vil motivet for å gi 
en privat gave være et særskilt engasjement innenfor et felt, og legges det opp til at midlene 
kan gå til hvilket som helst forskningsområde, tror vi den vil ha en begrenset effekt på 
givergleden. 
 
Videre støtter vi forslag til forskrift under følgende forutsetning; at private organisasjoner 
godtas som givere.  
 
Da gaveforsterkningsordningen ble innført i 2006 ble Kreftforeningen ikke inkludert som 
giver. En presisering senere samme år fra departementet førte imidlertid til at også våre 
gaver utløste forsterkning. Vi legger til grunn at dette også er tilfellet når ordningen nå blir 
gjeninnført og oppfatter det også slik i forslag til forskrift hvor det står at «giveren er en 
enkeltperson eller andre private rettssubjekter.» 
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