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Høringsuttalelse
Forslagtil forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Vi viser til departementets høringsbrev av 04.11.13. Forskningsrådet har følgende merknader til
høringsforslaget:

Forskningsrådet ser positivt på forslaget om at gave og gaveforsterkning kan dekke alle typer utgifter
som har langsiktig, grunnleggende forskning til formål. Dette gir mottakere av gaven et større
strategisk handlingsrom.

Departementet bør vurdere om givers rolle i forvaltningen av gaven skal spesifiseres ytterligere i § 2.
Er det for eksempel aktuelt (å utelukke) at giver kan være medlem av et programutvalg som vurderer
søknader og prosjekter, eller medlem av en prosjekt-/ forskergruppe som gjennomfører prosjekter
med finansiering fra gaven?

Det bør presiseres i §1 at med langsiktig, grunnleggende forskning menes forskning for
grunnleggende innsikt.

I noen søknader om gaveforsterkning har det ikke vært helt klart hvorvidt givers gave stammet fra en
reell privat kilde, blant annet fordi det finnes ulike stiftelser som er nært knyttet til offentlige
institusjoner. Det bør derfor inn et nytt punkt i §1:
e) Gavebeløpet stammer fra en reell privat kilde (evt med videre utdypning)

Det fremgår av §1 at "Gaver til høgskoler skal vceregitt til et fagområde høyskolen har rett til å
tildele doktorgrad i", mens §2 sier at gaven og gaveforsterkningen skal brukes til langsiktig,
grunnleggende forskning. Det bør spesifiseres at for høgskoler skal også gaveforsterkningen brukes
innenfor et fagområde høgskolen har rett til å tildele doktorgrad i.
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Setningen i §2: "Giveren kan ikke bruke gaven til å oppnå forskning direkte i egen virksomhet eller
på annen måte klausulere rettigheten til resultatet avforskningen" foreslås endret til " Giveren kan
ikke bruke gaven til å bestille forskning for direkte anvendelse i egen virksomhet og resultatet av
forskningen kan ikke rettighetsklausuleres fra givers side".

I siste ledd i forslag til § 2 står det at "Gaver til Norges forskningsråd skal tildeles ...". Det bør
vurderes om det bør stå "Gaver o aveforsterknin til Norges forskningsråd skal osv."

Det bør videre presiseres at:
o for giver er gaven, i skattemessig forstand, ikke å anse som en utgift til inntekts ervervelse
o giver kan gis inntektsfradrag for gavebeløpet dersom vilkårene i skatteloven §6-42 er til

stede.

Av hensyn til tidspunkt for årsavslutning av regnskaper bør fristen i §6 for innlevering av regnskap
endres fra 15. februar til 25. februar.

Med vennlig hilsen
Nor es forskningsråd

'd Hall n
Adm.dir. Tove Karin Stølen

Divisjonsdirektør Administrasjon

2


