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Om gjeninnføring av gaveforsterkningsordningen - Høringsuttalelse fra
UHR

Vi viser til departementets invitasjon til å kommentere forslag til forskrift for gjeninnføring av
gaveforsterkningsordningen for forskning.

UHR er i store trekk tilfreds med utkast til forskrift. UHR ser positivt på at ordningen nå også kan
dekke "alle typer utgifter som har langsiktig, grunnleggende forskning til formål". Denne
endringen gir institusjonene større handlingsrom for hvordan gaven og forsterkningen kan
benyttes.

I tråd med UHRs kommentarer til den forrige ordningen for forsterkning av gaver til forskning er
imidlertid UHR kritiske til at ordningen begrenses til UH-institusjoner med doktorgradsrett (§1 c).
UHR mener ordningen bør omfatte alle institusjoner i UH-sektoren, da det også eksisterer sterke
forskningsmiljøer ved institusjoner uten doktorgradsrett.

I den forrige ordningen har vi sett uheldige utslag av denne begrensningen. Et eksempel på
dette er maritim sektor som har gitt flere gaveprofessorater til bl.a. NTNU, NHH og
Høgskolen i Ålesund. NTNU og NHH har fått utløst gaveforsterkning, mens Høgskolen i
Ålesund ikke har kunnet få midler fra gaveforsterkningsordningen fordi de er høyskole uten
doktorgradsrett. Dette til tross for at maritim industri mener dette er et godt miljø som man
ønsker å styrke ytterligere med professorater. Enkelte av disse gaveprofessoratene har også
gått til fagområder som miljøvennlig energi og bioteknologi, fagfelt som det er i samfunnets
interesser å videreutvikle og få ny kunnskap om.

Vi mener det er tilstrekkelig at det står i §1 at midlene skal «brukes til langsiktig,
grunnleggende forskning» og at «med rett til å tildele doktorgrad» tas ut under punkt c).
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