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Regionale forskningsfond -- uttalelse fra fylkesordfører-/  rådslederkollegiet

Det vises til Forskningsrådets utredning om regionale forskningsfond og høringsnotatet fra
kommunal- og regionaldepartementet med forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale
nivået.

På møtet i fylkesordfører-/rådslederkollegiet den 04.03.08 ble det besluttet å komme en uttalelse
om regionale forskningsfond allerede nå. Uttalelsen følger som vedlegg.

Kollegiet understreker samtidig at det kan komme ytterligere innspill fra den enkelte
fylkeskommune i forbindelse med behandlingen i fylkestingene.
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Vedlegg: Uttalelse om regionale forskningsfond fra fylkesordfører-/rådslederkollegiet
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REGIONALE FORSKNINGSFOND MÅ VÆRE KRAFTFULLE OG FINANSIERES
MED FRISKE MIDLER UTEN NASJONAL KONKURRANSEPOTT

Fylkesordfører-/rådslederkollegiet mener regionale forskningsfond vil bli et verdifullt nytt
virkemiddel for regionene. Forskningsfondene vil gi regionene bedre tilgang på forskning
som er viktig for utviklingen i regionene, utført i de best kvalifiserte miljøene regionalt,
nasjonalt eller internasjonalt. Forskningsfondene vil på litt lengre sikt styrke utviklingen og
oppbyggingen av kompetanse i alle deler av landet.

Kollegiet mener utredningen i hovedtrekk ivaretar regionenes interesser på en god måte.
Forslaget om ulike finansieringsordninger til ulike forskningsformål er et godt grep, og
styringsmodellen virker hensiktsmessig selv om den er krevende og utfordrende for
fylkeskommunene. Kollegiet ønsker å komme med følgende merknadene allerede nå:

o Ordningen må finansieres med betydelige friske midler
Kollegiet vil understreke at regionale forskningsfond må være et løft for den samlede
forskningsinnsatsen i Norge. De økonomiske rammene for ordningen bør minimum
være på 400 mill i fondsavkastning pr år.

o Nasjonal  konkurransepott er unødvendig og virker  byråkratiserende
Kollegiet er opptatt av å stimulere til samarbeid mellom ulike forskningsfond, men
mener oppretting av en nasjonal konkurransepott ikke er en god løsning. Ressursene
skal koples opp mot øvrige virkemidler og tiltak for regional utvikling. Kvaliteten og
relevansen av prosjekter skal være regionenes eget ansvar, basert på kunnskap om
egen regions behov og etter råd fra nasjonale ekspertpaneler.

o Fondet må være fullfinansiert ved oppstart
Kollegiet mener de regionale fondene må ha 100% avkastning fra dag 1.
Forvaltningsreformen trer i kraft fra 2010 og da må oppgavene, ansvaret og den totale
økonomien være på plass. Kollegiet går i mot at det legges opp til en opptrappingsplan
der avkastningen til fordeling øker fra 40% til 100% over en treårsperiode.

o Regionene må lede sekretariatene
I utredningen fra Forskningsrådet er det anbefalt at sekretariatene består av
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og regionenes administrasjon. Kollegiet vil
understreke at sekretariatene må ha en ansvarlig person som leder, og denne bør
komme fra regionen. Sekretariatet kan gjerne også bestå av fagpersoner fra
Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

o Inndeling i fondsregioner
Kollegiet slutter seg til at de regionale forskningsfondene minimum må dekke mer enn
ett av dagens fylker, slik at de får en viss kritisk minstestørrelse og blir slagkraftige.
Kollegiet vil selv ta initiativ til å finne frem til en hensiktmessig inndeling i
forskningsfondsregioner. Ordningen må bl.a ses i lys av inndelingen av regionale
innovasjonsselskaper, og i sammenheng med den geografiske inndelingen av
universitets- og høgskolesystemet.

Kollegiet vil samtidig understreke at det kan komme ytterligere kommentarer og innspill,
i forbindelse med fylkestingsbehandlingen av høringsnotatet fra  Kommunal- og
regionaldepartementet.


