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Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 26.11.08 til samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune og 
Norges forskningsråd med bestilling av utredning om videre utforming av regionale forskningsfond. Et 
utredningsutvalg med representanter fra fylkeskommunene, KS og Forskningsrådet har utarbeidet 
rapporten ”Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond”. Rapporten følger vedlagt. 
 
Bred tilslutning fra sentrale interessenter 
I tillegg til en god dialog med Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, er det i 
perioden fra foreløpig rapport ble oversendt 17.04.09 og frem til ferdigstillelse av den endelige rapporten 
gjennomført møter med Universitets- og høgskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena, FOKUS-
instituttene, Innovasjon Norge, SIVA, NHO og LO for å diskutere den foreløpige utredningsrapporten og 
innhente innspill. Den foreløpige utredningsrapporten har også vært diskutert på relevante møteplasser 
arrangert av KS. Utredningsutvalget opplever at det er bred tilslutning til hovedpunktene i rapporten blant 
disse interessentene og har i stor grad hensyntatt deres innspill i den vedlagte rapporten. 
 
Ivaretakelse av samiske interesser 
Det har vært avholdt et eget møte med Sametinget, der styrerepresentasjon fra Sametinget, felles 
forskningsstrategier for forskningsfondsregioner og finansiering av samiske forskningsutfordringer  
ble diskutert. Utvalget vurderer at samiske interesser best kan ivaretas i de fondsregioner som 
omfatter samiske kjerneområder og at disse regionene vurderer samisk styrerepresentasjon innenfor 
rammen av så vel fylkeskommunale som statlige medlemmer. Når det gjelder deltakelse i det 
forskningsstrategiske arbeidet i regionen, bør dette kunne sikres gjennom de samarbeidsavtaler som 
Sametinget har med fylkeskommunene. For å sikre at samiske forskningsutfordringer ivaretas 
innenfor regionale forskningsfond, er øremerking av midler en mulighet.  
 
Fondskapitalen bør økes 
På statsbudsjettet for 2009 ble det avsatt en kapital på 6 mrd. kroner til regionale forskningsfond, 
med en forventet årlig fondsavkastning på 285 mill. kroner fra 2010. Rentenedgangen på 
statsobligasjoner med ti års bindingstid har redusert fondsavkastningen til 219 mill. kroner. 
Utredningsutvalget ber Kunnskapsdepartementet arbeide for å øke fondskapitalen, slik at 
fondsavkastningen minst kommer opp på samme årlige nivå som Regjeringen så for seg ved 
framleggelsen av statsbudsjettet for 2009. 
 
Norges forskningsråd/ 
The research Council of Norway 
Stensberggt. 26 

Telefon  +47 22 03 70 00 
Telefaks +47 22 03 70 01 
post@forskningsradet.no 

All post og e-post som inngår i 
saksbehandlingen, bes adressert  
til Norges forskningsråd og ikke  

Kindly address all mail and e-mail 
to the Research Council of Norway, 
not to individual staff. 

Postboks 2700 St. Hanshaugen  
NO-0131 Oslo 

www.forskningsradet.no 
Org.nr. 970141669 

til enkeltpersoner. 

 



Et implementeringsprosjekt må etableres  
Utredningsutvalget vil understreke viktigheten av at Kunnskapsdepartementet raskt foretar de 
nødvendige avklaringer, slik at det snarest mulig kan etableres et prosjekt for implementering av 
utredningsrapportens anbefalinger. Tilpasning av Forskningsrådets IT-systemer til behovene til de 
regionale forskningsfondene, detaljering av retningslinjene for regionale forskningsfond og 
utforming av felles maler for søknadsskjemaer, rapportering og vurderingskriterier, samt utvikling og 
gjennomføring av opplæringsprogram for de regionale sekretariatene vil være sentrale oppgaver for 
implementeringprosjektetet. Prosjektgruppen må ha representanter både fra fylkeskommunene og 
Forskningsrådet. Kunnskapsdepartementet bør være tett på prosjektet.  
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