INTENSJONSERKLÆRING FRA NORGES FORSKNINGSRÅD ANGÅENDE FRISTILLING
AV UTREDNINGSINSTITUTTET FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING FRA
FORSKNINGSRÅDET OG OMDANNELSE TIL STIFTELSE
l. Omdannelse til stiftelse
Med virkning fra 1. januar 1996 omdannes Utredningsinstituttet for forskning og høyere
utdanning til stiftelse under navnet "Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
(NIFU)".
Stifteren Norges forskningsråd vil tilføre stiftelsen en donasjon på 1 mill. kr. som blir å regne
som stiftelsen grunnkapital. Stiftelsen overtar forøvrig regnskapsmessige aktiva og passiva
tilknyttet Utredningsinstituttet samt nedskrevet utstyr i hht. særskilt verdioppgjør basert på
status pr. 31.12.95. Endelig verdioppgjør skjer gjennom særskilt vedtak i Forskningsrådets
hovedstyre og med utgangspunkt i:
•
•
•
•
•

Resultatregnskap for 1995
Balanse pr. 31.12.95
Noter
Oversikt over nedskrevne verdier, utstyr, mv.
Revisjonsberetning

2. Grunnbevilgninger. programbevilgninger, faste oppdrag, nasjonale tjenester, prosjekter
Norges forskningsråd ønsker å videreutvikle det verdifulle miljøet for studier av forskning og
høyere utdanning som er etablert ved Utredningsinstituttet. Sentrale virkemidler her vil være
grunnbevilgning, strategiske instituttprogrammer (SIP), faste oppdrag, nasjonale tjenester og
prosjektbevilgninger. Bruken av slike bevilgninger må være i samsvar med de
forskningspolitiske mål som settes. Stiftelsen NIFU omfattes av den statlige finansiering av
institutter, og instituttet må tilpasse seg de planleggings- og kontrollmessige tiltak som
vanligvis kreves ved tildeling av slike midler.
Med fristillingen følger fullt økonomisk ansvar for stiftelsens disposisjoner. Instituttet arbeider
derfor under en større risiko enn tidligere. Norges forskningsråd vil redusere denne risikoen
ved å garantere at Forskningsrådets kjøp av tjenester fra instituttet vil være av omlag samme
omfang i perioden 1996-98 som i året 1995. I løpet av denne perioden skal det utarbeides
langsiktige kontrakter mellom Forskningsrådet og stiftelsen når det gjelder faste oppdrag og
nasjonale tjenester. Dette gjelder bl.a. instituttets fortsatte ansvar for Forskningsrådets
offisielle statistikk på FoU-området - herunder koordineringsansvar, ansvar for at statistikken
utarbeides i henhold til direktiver gitt av overordnet myndighet, samt ansvar for internasjonal
rapportering fra statistikken. For grunnbevilgning, strategiske instituttprogrammer og
prosjektmidler gjelder de generelle regler for tildeling av slike midler fra Forskningsrådet.
3. Overføring av arbeidsgiveransvar
Det henvises til Arbeidsmiljølovens Kap. XIIA Arbeidstakernes rettigheter ved
virksomhetsoverdragelse mv
Ingen ansatte kan sies opp som følge av omgjøringen av instituttet til stiftelse. Norges
forskningsråd vil sikre at dagens pensjonsordning og forsikringsordning for de ansatte
fortsetter. Disse ordningene vil gå inn i de normale tarifforhandlingene.

Gjeldende tariffavtaler prolongeres inntil det er forhandlet fram ny avtale.
Innenfor de rammer som vedtektene og Stiftelsesloven setter, videreføres dagens avtale for
medbestemmelse ved instituttet inntil nye ordninger er forhandlet frem.
4. Stiftelsens formål
At stiftelsen ifølge sitt formål skal være et nasjonalt senter for "studier av forskning og høyere
utdanning" er ikke til hinder for at stiftelsen kan påta seg oppgaver knyttet til forskning og
utdanning mer generelt så lenge disse oppgavene kan sees som en fornuftig del av
instituttets virksomhet og utnytting av dets kompetanse.
5. Hjemmel for innkreving av oppgaver/forholdet til Datatilsvnet.
Instituttets hjemmel for innkreving av data til statistikk og registre som går inn i de faste
oppdragene for Forskningsrådet, har hittil bygd på det faktum at instituttet har vært en del av
Forskningsrådet og har kunnet henvise til det. Ved fristillingen må denne hjemmelen
spesifiseres som et oppdrag til stiftelsen.
Instituttets konsesjon for å samle inn og oppbevare data i løpende registre, er basert på
konsesjonen fra Datatilsynet til Norges forskningsråd. Stiftelsen må nå skaffes seg en egen
konsesjon. I mellomtiden må virksomheten baseres på den eksisterende hjemmel.
Forskningsrådet vil medvirke til at instituttet fram til 31. desember 1996 samler inn og lagrer
data i samband med de faste oppdrag etter de samme ordninger som tidligere.
6. Forholdet til andre institutter.
Gjennom instituttpolitikken har Forskningsrådet gått inn for å skape større og mer robuste
enheter i instituttsektoren. For Utredningsinstituttet har spørsmålet om fusjon med STEPgruppen vært drøftet. Forskningsrådet ser det som en målsetting å realisere samlokalisering
og fusjon mellom Utredningsinstituttet og STEP-gruppen. Forskningsrådet forutsetter at den
nye stiftelsen fra sin side medvirker til et nærmere samarbeid, samlokalisering og fusjon med
STEP om forholdene ellers ligger til rette for det.
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