
Fra: Reiersen, Jan Einar
Sendt : 29.04.2008
Til: Postmottak KRD
Kopi:
Emne: Høringsuttalelse om regionale forskningsfond fra Tromsø kommune

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i møte 21. april vedlagte uttalelse angående regionale
forskningsfond. Siden det i vedtaket er referert til rådmannnes vurdering, vedlegges også
saksutredningen.

Kommunestyret skal også behandle saken i møte 30. april. Dersom vedtaket blir et annet enn i
formannskapet, vil dette bli oversendt 2. mai.

Med hilsen
Jan Einar Reiersen
Plan-  og næringssjef
tlf  908 83 183
«vedtak- regionale forskningsfond.doc» «saksframlegget - regionale forskningsfond.doc»



Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato : 21.04.2008
Sak: 82/08

Resultat : Innstilling vedtatt

Arkivsak: 08/1944
Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGIONAL INNDELING OG NYE

OPPGAVER... FORSKNINGSFOND

Behandling:

Votering:
Innstillingen vedtatt med 12 (Hausberg, Ingebrigtsen,Ek, Holthe Jaklin,Steen, AP,
S.M.Johansen, SV, Fangel, V, Rapp, Krf, Olsen, Rødt, Blomseth,Sandnes,Alsvarstein,Frp)
stemmer mot 1(Hilmarsen,H) stemme.

Vedtak:

1. Tromsø kommune stiller seg positiv til forslaget om etablering av regionale
forskningsfond.

2. Når det gjelder spørsmålet om fondets betydning, størrelse og organisering, slutter
Tromsø kommune seg til de synspunktene som går fram av rådmannens vurdering.

Postadresse:
Vestregt 45-47

Besøksadresse:
Telefon: 77 79 02 62

9001 TROMSØ TROMSØTelefaks: 77 79 00 01



Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Deres ref.: Vår ref.:  Saksbehandler: Dato:
06/2074 /15062/08-024 Jan Einar Reiersen 09.04.2008

Telefon:
77 79 02 62

Regional inndeling og nye oppgaver - regionale forskningsfond

FSK
KST

KOMMUNENE OG FORVALTNINGSREFORMEN

::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE SLETT LINJA 1L
Innstilling  til vedtak:

Forslag til vedtak:
1. Tromsø kommune stiller seg positiv til forslaget om etablering av regionale

forskningsfond.
2. Når det gjelder spørsmålet om fondets betydning, størrelse og organisering, slutter

Tromsø kommune seg til de synspunktene som går fram av rådmannens vurdering.

::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE SLETT LINJAT

Gøril Bertheussen
rådmann

... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJAs'
Saksutredning:

Bakgrunn
I forbindelse med forvaltningsreformen har Tromsø kommune, på linje med de fleste
kommunene i Troms, tidligere uttalt at man ønsker større regioner og Nord-Norge som egen
region. Samtidig har kommunen uttalt at er det er ønske om at flest mulig offentlige oppgaver
som kan løses på regionalt nivå overføres fra staten til de nye regionene.

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) sendte 26. februar 2008 ut høringsnotatet
"Forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået" med høringsfrist 30. april 2008.



Som det går fram av høringsnotatets sammendrag (vedlegg 1), dreier det seg oppgaver som er
tiltenkt det nye folkevalgte regionale nivået.

Fylkesrådet i Troms fylkeskommune har i møte 1. april 2008 fattet et enstemmig vedtak om
regional inndeling og nye oppgaver (vedlegg 2). Dette skal behandles i fylkestinget i slutten av
april.

Når det gjelder spørsmålet om regioninndelingen, har kommunal- og regionalministeren
samtidig med at det nevnte høringsnotatet ble sendt ut, altså i forkant av høringsrunden, uttalt
følgende når det gjelder valg av modell for regionnivået:

Utfra dei innspela som hittil er komne frå fylkeskommunane om regional inndeling,
ser ikkje kommunal- og regionalministeren det aktueltfor regjeringa å gjera
framlegg om endra grenser.

Regionale forskningsfond
Ett spørsmål har i liten grad vært diskutert når det gjelder nye regionale oppgaver, nemlig
spørsmålet om regionale forskningsfond. Norges forskningsråd (NFR) har fått i oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet og KRD å utrede innretningen på de regionale forskningsfondene.
Sammendraget av utredningen, se vedlegg 3.

Spørsmål om regionale forskningsfond er viktig for Tromsø som en sentral kompetanseby
med et omfattende forskningsmiljø. Det er derfor naturlig at Tromsø kommune uttaleler seg
spesifikt om dette spørsmålet.

I høringsnotatet fra KRD (nederst på s.12) gis en kort beskrivelse av regionale
forskningsfond. Målet med fondene er å gi regionene mer reell innflytelse over bruken av
forskning som virkemiddel for å fremme verdiskapingen og utviklingen i regionene. Den
regionale satsingen og forankringen er viktig for mobilisering til økt FoU-innsats. Dette går
klart fram av utredningen fra NFR. Videre mener Forskningsrådet at de geografiske
områdene for de regionale fondene minimum må dekke mer et av dagens fylker for å få de
slagkraftige. De anbefaler at det etableres fem - sju regionale forskningsfond.

Det står ikke noe om hvor store fondene skal være. Dette skal vurderes i forbindelse med
statsbudsjettet. I utredningen fra NFR står det at fondene bør ha en samlet årlig avkastning til
fordeling i størrelsesorden 300 - 400 mill. kroner og at dette tiltaket er et ledd i en samlet
opptrapping av norsk forskningsinnsats.

Rådmannens vurdering
Etablering av regionale forskningsfond er et positivt bidrag til å styrke forskningsinnsatsen og
kunnskapsutviklingen i regionene. Sammen med andre regionale virkemidler som RDA II,
forskningsprogram og utviklingsprosjekt, kan slike fond ha en positiv betydning. Tromsø
kommune har i denne sammenheng en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø og
Høgskolen i Tromsø som er en nyttig arena for å drøfte felles utfordringer. Dersom de
regionale forskningsfondene kan bidra til å fremskaffe ny forskningsbasert kunnskap som kan
bidra til økt verdiskaping, ikke bare til Tromsø, men i regionen og landsdelen, er dette viktig
for samfunnsutviklingen framover.



Forskningsrådets synspunkter knyttet til geografisk størrelse på fondsområdene og fondets
økonomiske omfang, virker fornuftig. Fylkesrådet i Troms anbefaler minimum 400 mill.
kroner, som Tromsø kommune også bør kunne slutte seg til. I motsetning til NFR, som mener
at en viss andel av den samlede fondsavsetningen bør avsettes til konkurranse mellom de
regionale fondene, mener Fylkesrådet i Troms at det er uheldig og kan skape usikkerhet.
Troms kommune mener at de begrensede midlene ikke bør deles opp. Det er konkurranse om
alle andre forskningsmidler som NFR har ansvar for. Regionsrådsmidlene dreier seg om små
summer i den store sammenhengen.

Når det gjelder Fylkesrådets syn på organisering (punkt 7 i vedtaket), kan vi også slutte oss til
den. Det er viktig at minst 2/3 av medlemmene i styrene for de nye regionale fondene
oppnevnes regionalt. Tromsø kommune mener at byene med sentrale forskingsmiljø bør være
med i de styrende organene.

... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJAT


