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Høringssvar om statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og 

forskningskonsern 

 

Grunnfinansieringssystemet ble etablert av Stortinget i 2008 med bakgrunn i 

ønsket om at støtten til de ulike forskningsinstitutter skulle bli mer lik/rettferdig. 

Tildelingen av grunnfinansieringen skulle knyttes til resultater, og fastsettes på 

grunnlag av score på indikatorer for kvalitet og relevans. Rapporten drøfter 

blant hvordan virker dagens modell fungerer, hvilke langsiktige konsekvenser 

dagens modell gir, samt hvilke resultatindikatorer og modeller som er best 

egnet til å regulere grunnbevilgningene. 

 

Forskningsrådet mener at dokumentert vitenskapelig kvalitet, objektivitet og 

evne til å være driver for omstilling er tre helt sentrale krav til alle 

forskningsinstitutter. Grunnbevilgningen bør primært benyttes for å tilfredsstille 

disse kravene. Forskningsrådet mener videre at særskilt begrunnet, høyere 

finansieringsnivå til et gitt institutt, bør håndteres separat gjennom spesifikke 

bevilgninger, utenom grunnfinansieringsordningen. 

 

Forskningsrådet konkluderer med at dynamikken i dagens ordning er svak. 

Endringer i instituttenes virksomhet eller endret score i ordningens 

resultatindikatorer, gir først uttelling i økte bevilgninger flere år fram i tid. NFR 

vurderer også at ordningen ikke nødvendigvis gir insentiver for en god 

balanse mellom kvalitet og relevans for det enkelte institutt, da det å score 

godt på indikatorer der andre institutter i samme arena scorer dårlig gir best 

uttelling. Dette kan medføre en uheldig dreining mot indikatorer som ikke 

nødvendigvis er egnet for det enkelte institutt.  

 

Rapporten drøfter fem ulike modeller for statlig tildeling av grunnbevilgninger. 

Forskningsrådets konklusjon er at dagens modell står seg best i en 

totalvurdering, dog med en utvidelse og justering av resultatindikatorene for 

å sikre bedre helhet, kvalitet og robusthet i disse. NFR mener videre at dagens 

modell bør forbedres med en mekanisme som skaper insentiver for at hvert 

enkelt institutt skal ha en viss bredde i score på resultatindikatorene, samt at 
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modellen bør utjevne de historiske ulikheter i instituttenes bevilgninger.  

 

Forskningsrådet mener at de anbefalte justeringene vil på sikt gi en lavere 

spredning i grunnbevilgningsnivå enn i dag. NFR påpeker videre viktigheten 

av økt transparens med hensyn til instituttenes bevilgninger, dertil full åpenhet 

om hvordan finansieringsordningen fungerer og hvilke konsekvenser det har 

for det enkelte institutt.  

 

Allmennlegeforeningen støtter NFRs forslag til endring i grunnfinansieringen 

til forskningsinstitutter og forskningskonsern.  
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