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§ 268

Avveckling av stiftelsen Norrbottens
forskningsråd
Dnr 3345-2019

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna avvecklingen av stiftelsen Norrbottens forskningsråd senast 2020-12-31.

Yttrande till beslutsförslaget
Den roll som Norrbottens forskningsråd hade initialt är inte längre relevant
då andra former för samverkan mellan forskning och näringsliv har utvecklats både inom EU men också nationellt och regionalt. Då det inte längre
finns ett behov av verksamheten bör stiftelsen avvecklas. Regionen arbetar
tillsammans med andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för universitetet och tillämpbar forskning i samverkan.

Sammanfattning
Stiftelsen Norrbottens Forskningsråd bildades 1986 för att genom forskning
främja utvecklingen i Norrbottens län. Stiftarna är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet (LTU). Forskningsrådet har fungerat som ett av Region Norrbottens verktyg inom näringspolitiken och under ett stort antal år möjliggjort tillämpbar forskning i
samverkan mellan universitet, organisationer och näringsliv. Den tämligen
unika roll som forskningsrådet hade vid etableringen har med tiden förändrats då andra former för samverkan mellan forskning och näringsliv har utvecklats. Den senaste stiftarmedfinansieringen är gjord 2014 och den då
påbörjade långsiktiga satsningen på unga forskare i Norrbotten har nu genomförts. Stiftelsen kan därmed avvecklas och kostnader för avvecklings
och avslutningsarbete kan göras inom ramen för befintligt kapital.

Ärendet
Norrbottens Forskningsråd är en stiftelse som bildades 1986. Stiftelsen har
till ändamål att främja utvecklingen i Norrbottens län genom forskning,
framförallt inom de tekniska, ekonomiska och naturvetenskapliga områdena.
Stiftarna är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten och Luleå
tekniska universitet. Stiftelsen handhas av en styrelse med hög forskningskompetens och bred erfarenhet av utveckling och/eller företagande, för att
tillsammans med forskningsdirektören realisera forskningsrådets uppdrag:
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Att ta initiativ till, helt eller delvis finansiera och låta genomföra tillämpad forskning och utvecklingsarbete
Att stödja tillämpad forskning och utvecklingsarbete genom an-slag till
forskningsprojekt som initieras av andra
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Att stödja och sprida kunskap om resultat av forskning och utveckling
som har betydelse för länets utveckling
Intresset i länet har varit omfattande och förutom stiftarnas medfinansiering
har ett stort antal företag och organisationer, under kortare eller längre perioder bidragit till medfinansiering av verksamheten inom Norrbottens forskningsråd. Redan två år efter instiftandet hade forskningsrådet granskat ett 70tal ansökningar och beslutat om engagemang i drygt 30 projekt. Intresset för
det länsanknutna forskningsrådet har genom åren kvarstått och nya ansökningar har årligen granskats och beslutats om av styrelsen för Norrbottens
forskningsråd. Ansökningarna har granskats utifrån kriterier för forskningskvalitet, förutsättningar, genomförbarhet och nytta. Då forskningsrådet ska
länka samman forskning och näringsliv har faktorer som möjlig kommersialisering, förbättring av verksamheter och möjliga nyetableringar vägts in i
bedömningarna. De projekt som beviljats medel har årligen följts upp med
både muntliga presentationer och skriftliga rapporter. Dessutom har konferenser anordnats för att sprida forskarnas resultat.
Hösten, 2015 meddelade Länsstyrelsen att de på formella grunder inte kunde
fortsätta att bidra till forskningsrådets finansiering. Detta mot bakgrund av
att Länsstyrelsen inte får lämna över beslut om hur bidrag används och fördelas till annan/andra parter. Rektorn vid LTU kallade till ett stiftarmöte där
Länsstyrelsens besked kommunicerades. Samtliga stiftarrepresentanter deltog vid mötet. Därefter återtog LTU sina redan inbetalade medel för 2015
och det muntliga beskedet om medfinansiering från Region Norrbotten förverkligades inte.
Den senaste utbetalningen från Region Norrbotten, och övriga stiftare, gjordes år 2014 till forskningsrådet. Medfinansieringen var då en miljon kronor.
2014 påbörjades en långsiktig satsning för att behålla unga forskare i länet
med framgångsrika insatser inom de tekniska, ekonomiska och naturvetenskapliga områdena, dvs. de forskningsområden som forskningsrådet främst
har att främja. Denna satsning har kunnat slutföras med befintligt kapital.
Stiftelsen Norrbottens forskningsråd har från 1986 bidragit till att bygga
broar mellan arbetsliv och akademi. Forskningsrådet är en del av Region
Norrbottens verktyg inom näringspolitiken som möjliggjort tillämpbar
forskning med ömsesidig nytta för näringsliv och universitet. Med tiden har
andra former för samverkan mellan forskning och näringsliv växt fram och
den tämligen unika roll som forskningsrådet haft har förändrats. Stiftelsen
Norrbottens forskningsråd bedöms, av övriga stiftare och forskningsrådets
styrelse, att vara i fas för avveckling. Stadgarna säger att beslut om stiftelsens avveckling fattas av stiftarna. Stiftarna ska vid en avveckling besluta
om dispositionen av stiftelsens kvarvarande tillgångar. Om så beslutas ansöker forskningsrådets direktör om avslutande av stiftelsen för Norrbottens
forskningsråd hos Länsstyrelsen. Årsredovisningar upprättas och revideras
till dess att Kammarkollegiet beslutat att stiftelsen upphör. Avvecklings och
avslutningskostnader finansieras inom ramen för befintligt kapital och stiftelsen avslutas senast 2020-12-31.
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Protokollsutdrag skickas till:
Utvecklingsdirektör
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