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Høringsinnspill - Tilskuddforskrift – FORREGION
Vi viser til høringsbrev av 02.12.2021, hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner for
høringsuttalelser på utkast til forskrift for FORREGION.
Forskningsrådet skal bidra til at næringsliv i hele landet får bedre muligheter for å ta forskningsbasert
kunnskap og teknologi i bruk, og dermed utvikle nye verdiskapingsmuligheter innen eksisterende
næringer og gjennom etablering av nye. På vegne av Stortinget investerer Forskningsrådet vel 11
milliarder kroner årlig i forsknings- og innovasjonsaktivitet i næringslivet, i offentlig sektor og i
forskningsinstitusjonene, og legger til rette for økt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og
næringsliv, og for forskningsbasert utdanning av attraktive kandidater som kan øke næringslivets
forskningsevne.
Arbeidet med utkast til forskrift har vært grundig og gjennomført i en åpen og inkluderende prosess.
Erfaring og kunnskap akkumulert hos alle partnerne gjennom flere år, er anvendt for å legge til rette for
en god og ny praksis knyttet til forvaltingen av mobiliseringsdelen av FORREGION.
Forskningsrådet har i perioden fra 2007-2021 forvaltet tilskudd til forskningsbasert innovasjon i
regionene i VRI (Virkemiddel for regional innovasjon) og FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i
regionene) gjennom ett tett samarbeid med fylkeskommunene. FORREGION har bestått av tre pilarer;
mobilisering, kunnskaps- og dialogarena og kapasitetsløft. Utkast til ny FORREGION-forskrift omfatter
mobiliserings- og kunnskaps- og dialogarena pilarene.
I § 1 i utkast til forskrift er formålet definert slik: FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i
sitt innovasjonsarbeid. FORREGION skal mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for
forskning, som Regionale forskningsfond (RFF), Norges forskningsråds nasjonale programmer eller
internasjonale ordninger.
Dette formålet er det samme som tidligere har vært en av de tre pilarene i FORREGION. Forskningsrådet
opplever det som positivt at målsettingen videreføres, og at det betones tydelig at formålet også
omfatter mobilisering av næringslivet til å benytte andre virkemidler, både regionale, nasjonal og
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internasjonale. På denne måten legges grunnlaget for å se regionale, nasjonale og internasjonale
satsinger og strategier i sammenheng.
Gjennom regionreformen er fylkeskommunen samfunnsoppdrag styrket og i tråd med dette også
kompetansen og kunnskapen om forskningsbasert innovasjon som innsatsfaktor i arbeidet med økt
regional verdiskaping. Fylkeskommunene er en viktig samarbeidspartner for Forskningsrådet.
I 2010 ble Regionale forskningsfond (RFF) etablert, og fylkeskommunen fikk ansvar for forvaltning av
midler til forskning. Ved overføring av mobiliseringsdelen av FORREGION til fylkeskommunen, styrkes
regionenes kapasitet og ansvar ytterligere på dette feltet. I dag har hver fylke sitt regionale
forskningsfond samt har ansvar for virkemidler for inkubasjon, næringshager, bedriftsnettverk med mer.
Dette legger grunnlag for å se virkemidler i sammenheng og utvikle tydelige satsinger i tråd med
regionale planer og strategier. Det er svært viktig at fylkene aktivt håndtere verktøykassen for forskning
og innovasjon samlet både strategisk og operativt. Forskningsrådet har god erfaring med å bruke
porteføljestyring som verktøy for å sikre at mål og tiltak henger sammen og forsterkes.
I forskriftsutkastet brukes FORREGION til å benevne midlene som gis over kap. 553, post 69 Mobilisering
til forskningsbasert innovasjon til fylkeskommunene. Bruk av FORREGION navnet har vært diskutert i
forarbeidet til utkast til høring, og det har vært enighet om at FORREGION navnet skal følge
mobiliseringsmidlene.
I blant annet Statsbudsjett 2022 – Orienteringer og foreløpige rammer for programkategori 13.50
Distrikts- og regionalpolitikk, brukes Kapasitetsløft om bevilgningen til Forskningsrådet over post
5553.74 Klynger og innovasjon. I det videre arbeidet vil det være viktig å ha en konsekvent språkbruk
både regional og nasjonalt, slik at kommunikasjonen blir entydig ovenfor brukere av ordningene og
fylkeskommunene, Forskningsrådet og Kommunal- og distriktsdepartementet.
Forskningsrådet ser positivt på ansvar og oppgaver gitt til oss § 15, både knyttet til å bistå
fylkeskommunene i forvaltningen av FORREGION og ansvar for en kunnskaps- og dialogarena. Formålet
med arenaen er å utvikle og dele kunnskap om forskningsbasert innovasjon, igangsette
kompetansehevende tiltak knyttet til mobiliseringsaktivteter og sikre erfaringsutveksling mellom
fylkeskommunene og mellom regionalt og nasjonalt nivå. Vi ser frem til å utvikle denne i dialog med
fylkeskommunene.
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