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Vi viser til brev av 20 .03 .03 fra UFD om høringen av utredningen "Hva koster det?" fra
Andreassen-utvalget .

Vennligst adresser post, også e-post som inngår i saksbehandling, til Norgesforskningsråd og ikke til enkeltpersoner.

Norges
forskningsråd

Utredningen omhandler bl.a prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i staten og
mulighetene for budsjettering i et flerårig perspektiv . Forskningsrådet vil særlig kommentere
forslag til nye regnskapsprinsipper og mulighetene for større grad av flerårig budsjettering .

Anbefalingen om innføring av et periodiseringsprinsipp for ståtsbudsjettet og statsregnskapet vil
forenkle arbeidet til tjenesteproduserende enheter i staten, og gi disse lignende rammebetingelser
som private når det gjelder øknomisk-administrative rutiner . I tillegg vil dette gi et mer korrekt
bilde av statlig kapitalforvaltning . Dagens system gjør det vanskelig å sikre en fornuftig
forvaltning av bygninger og utstyr . Innenfor forskning er denne typen investeringer
kostnadskrevende og gjenstand for regelmessige fornyelser og moderniseringskrav . I tillegg vil
disse investeringene kreve betydelig vedlikehold over tid, noe som ikke kommer til uttrykk
gjennom kontantregnskap som føres i staten . Det er viktig at økonomiske styringsssystemer gir
informasjon om den faktiske verdien til bygg og utstyr . Formålet er å sikre langsiktig forvaltning
av verdiene som investeres fra samfunnets side, i tråd med rimelige avskrivningsregler . I dag er
fokus først og fremst knyttet til utgiftene for bygg og utstyr ved investeringstidspunktet . Dette er
en viktig sak for statlige universiteter og høgskoler, men også for Forskningsrådet som
kanaliserer en stor del av utstyrsinvesteringene til forskningssektoren .

Når det gjelder spørsmålet om flerårige budsjetter som tas opp av utvalget, mener
Forskningsrådet at dette er særlig aktuelt for offentlig forskningsfinansiering . For eksempel er
det slik i dag at hoveddelen av Forskningsrådets bevilgninger til forskning er knyttet til
langsiktige investeringer fra samfunnets side . Sett to år fram i tid er mellom 70 og 80 prosent av
budsjettet vårt bundet til forpliktelser som allerede er inngått . For den direkte finansieringen av
forskning ved universitetene og høyskolene er situasjonen sammenlignbar . Dette er reflektert i at
en rekke land har iverksatt langsiktig finansiering av universiteter og høyskoler, blant annet
Danmark og Finland, i form av kontrakter eller rammeavtaler . Formålet er å gi institusjonene
mer stabile og forutsigbare rammebetingelser, og tilpasse budsjetteringssystemene til den
langsiktige virksomheten som forskning og høyere utdanning er .
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Forskningsbevilgningenes langsiktige perspektiv krever gode planleggingsmuligheter og stabile
arbeidsvilkår for forskningsmiljøene . Innføring av flerårige budsjetter for offentlig
forskningsfmansiering vil gi bedre mulighet for å gjennomføre flerårige forpliktelser f.eks i form
av spesielle satsinger og investeringsplaner . Det betyr også at det blir større behov for å vurdere
økonomiske forpliktelser i forkant av politiske vedtak fordi det har langsiktige konsekvenser for
fremtidige budsjetter . Forskningsrådet mener at eksempelvis slike flerånge vedtak ville lette
gjennomføringen av Stortingets opptrappingsplan for forskning mot OECD-nivå og mener
generelt at det bør legges opp til mer forpliktende budsjettvedtak knyttet til slike planer, for
eksempel i tillegg til at det fremmes forskningsmeldinger til Stortinget . Nettopp
forskningsbevilgningene har et så langsiktig perspektiv at det bør egne seg godt til flerårige
budsjettrammer, for å gi stabile arbeidsvilkår for forskningsmiljøene og bedre
planleggingsmuligheter for nye FoU-aktiviteter. Form og omfang av slik flerårig budsjettering
bør vurderes nærmere med utgangspunkt i utvalgets anbefalinger, også med sikte på å få til en
forenkling av budsjettarbeidet i forvaltningen samlet sett . Det kan i denne sammenheng være
interessant å vurdere hvordan EU etablerer langsiktige budsjetter for rammeprogrammene .

Forskningsrådet vil gjerne diskutere hvordan det kan etableres mer langsiktig budsjettering for
forskningsbevilgningene . Det er spesielt interessant å se dette i sammenheng med de årlige
budsjettinnspillene til departementene .

Med vennlig hilsen
Norges forskningsråd
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