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Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkehelsen 

 – Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 

 

Vi takker for denne muligheten til å bli hørt når Kunnskapsdepartementet legger frem forslag 

til forskrift om ordning med forsterkning av gaver til forskning. 

 

Forslaget innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunn-

leggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av 

gavebeløpet.  

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med 30 000 

medlemmer og 500 helselag og demensforeninger over hele landet. Vi arbeider med to store 

folkehelseutfordringer: forebygging av og forskning på hjerte- og karsykdommer og demens.  

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er den største humanitære bidragsyteren til norsk hjerte- 

og karforskning.  Siden 1959 har Nasjonalforeningen samlet inn midler til hjerteforskning, og 

i 2012 bevilget Nasjonalforeningen over 20 millioner kroner til 60 forskningsprosjekter, 

herunder 32 stipendiater og to seniorforskere. Nasjonalforeningen støtter også 

demensforskning, og sikrer at forskere kan realisere sine doktorgrader og studier da vi 

støtter vekselvis basalforskning og klinisk forskning. Nasjonalforeningen vil med penger fra 

årets TV-aksjon også bygge opp et stort, helhetlig, koordinert forskningsprogram på demens 

med fokus på årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder og effektiv 

behandling. Dette gjøres i nær kontakt med en rekke demensforskningsmiljøer i landet. 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er av ovenfor nevnte grunner grunnleggende positive til 

at gaveforsterkningsordningen nå blir gjeninnført. Ordningen er viktig for å stimulere private 

givere til å gi til forskning. Alle pengene som Nasjonalforeningen gir til forskning er samlet 

inn fra våre private givere.  

 

Vi er også glade for at gaveforsterkningen utløses når det er organisasjoner som 

Nasjonalforeningen for folkehelsen som gir. Vi tolker forskriftsteksten slik at frivillige 

organisasjoner godtas som givere, når det står at: «Givere som er en del av en kommune, 

fylkeskommune eller staten som rettssubjekt er per definisjon utelukket fra ordningen, mens 

givere som ikke er en del av en kommune, fylkeskommune eller staten som rettssubjekt 

faller i utgangspunktet innenfor ordningen.» 

 

Vi forutsetter med utgangspunkt i formålet til forskriften at gaveforsterkningen skal være 

med å forsterke den gitte gaven, og dermed ikke kan brukes av mottaker på annen 

strategisk satsing enn det fagfeltet gitt til.   
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Vi er glade for presiseringen som gjelder det utløsende minstebeløpet på tre millioner 

kroner: At beløpsgrensen på tre millioner kroner gjelder for den totale gaven, slik den er  

nedfelt i den skriftlige avtalen mellom giver og mottaker, og at giver og mottaker kan avtale 

at gaven utbetales i flere terminer. 

 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter forslaget til forskrift med ett viktig 

unntak; hvem som kan motta gaveforsterkningsmidler. 

 

Kunnskapsdepartement 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.  

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen tar til orde for a også universitetssykehusene må kunne 

inkluderes. Intensjonen med gaveforsterkningsordningen er at den skal være en 

incentivordning som stimulerer private givere til å gi til forskning. En slik incentivordning bør 

være sektoruavhengig, slik givere også er det. Mange av Nasjonalforeningens givere ønsker 

å gi til forskning som skjer på sykehusene. Vi trenger styrket forskning og privat finansiering 

av forskningen i hele verdikjeden fra grunnforskning til anvendt forskning, fra 

basalforskning, til translasjonsforskning og klinisk forskning.   

 

Kunnskapsdepartementet administrerer ordningen. Likevel 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 gitt til forskning kun ved universitetene.  

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen anmoder derfor på det sterkeste om at gaver gitt til 

universitetssykehusene også blir omfattet av ordningen med gaveforsterkning. 

 

Ta kontakt med forskningsadministrativ rådgiver Signe Revold ved behov for utdypende 

informasjon, tlf: 23 12 00 48 eller epost: sire@nasjonalforeningen.no  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 
 

Lisbeth Rugtvedt 

 

generalsekretær 


