
SAMARBE1DSAVTALEMELLOM NORGES TEKN1SK-NATIJRVITENSKAPELIGE
UNIVERSITET (NTNU) OG FINANSDEPARTEMENTET OM GJENNOMFØRING AV
FORSKNINGSPROGRAMMET CONCEPT

§ I Formål

Forskningsprogrammet Concept skal utvikle kunnskap som skal bidra til bedre konseptvalg,
ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Programmet skal vektlegge
tidligfasen i prosjektene, fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av
gjennomføringen av prosjektet er vedtatt.

En hovedaktivitet er å drive følgeforskning knyttet til store statlige investeringsprosjekter
underlagt den norske ordningen med ekstern kvalitetssikring. Concept skal sørge for løpende
innsamling av informasjon om store statlige investeringsprosjekter som samles i databasen
Trailbase. Basert på analyse av dataene og andre, teoretisk eller metodisk baserte
forskningsprosjekter, skal programmet utvikle ny kunnskap om styring av store statlige
prosjekter.

§ 2 Organisatoriskplassering

Concept-programmet er et selvstendig forskningsprogram som ligger under NTNU, Institutt
for bygg, anlegg og transport.

§ 3 Finansiering

Concept-programmet er bidragsfinansiert. Dette innebærer at NTNU mottar støtte til
forskning uten at Finansdepartementet krever motytelser i form varer eller tjenester levert til
seg.

Størrelsen av bidraget fastsettes årlig av Stortinget gjennom bevilgning til
Finansdepartementet.

§ 4 Styring av programmet

Finansdepartementet fastsetter mål for programmet i et årlig gjennomføringsbrev til NTNU.

NTNU skal sende Finansdepartementet et årsregnskap og en årsrapport for programmet innen
frister som Finansdepartementet oppgir i gjennomføringsbrevet. I dette brevet gis også
retningslinjer for innholdet av årsregnskapet og årsrapporten.

Finansdepartementet innkaller til et årlig møte med NTNU ved programmets leder for å drøfte
årsregnskapet, årsrapporten og planene for innværende år.

Den løpende styringen av programmet skjer under ledelse av en styringsgruppe med en
representant fra Finansdepartementet (leder) og to representanter oppnevnt av NTNU.



Styringsgruppen fastsetter retningslinjer for programmet, prioriterer større prosjekter og
godkjenner gjennomførte prosjekter. Vedtak i gruppen fattes med simpelt flertall.

Denne kontrakten er underskrevet i to eksemplarer, hvorav hver av partene har fått ett.
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