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Yttrande över förslag från EG-kommissionen om nya
riktlinjer för statligt stöd till FoU och innovation
(Näringsdepartementet dnr N/2006/3547/NL)
Högskoleverket har anmodats att yttra sig över rubricerade förslag. Verket koncentrerar
sina synpunkter på det som berör universitet och högskolor. De kommentarer som ges
avser i huvudsak sammanfattningen av förslag som finns i Näringsdepartementets
skrivelse.
Högskoleverket är positivt till EG-kommissionens ansträngningar för att möjliggöra
statligt stöd till företag avseende FoU-verksamhet och innovation som sker i samverkan
mellan högskola och industri. Sådant stöd kan bidra till ökad efterfrågan från företagen
på exempelvis uppdragsutbildning och forskningssamarbeten. Det är dock viktigt att det
ökade statliga stödet till företagen inte medför sämre möjligheter för universiteten och
högskolorna att få finansiering till samverkansprojekt som de själva är initiativtagare till.

Förändrade stödnivåer
Kommissionen föreslår möjligheter till högre stödnivåer för små företag och att nivåerna
för stora företag sänks. Dessa förändringar gäller dels industriella forskningsprojekt, dels
projekt för utvecklingsverksamhet inför introduktionen – båda i samarbete mellan högskola
och industri.
Högskoleverket håller med om att det behövs särskilda satsningar för att stimulera
samverkan mellan lärosätena och de små företagen. Dock saknar Högskoleverket en
konsekvensanalys av de lägre stödnivåerna för stora företag, t.ex. för deras samverkan
med universitet och högskolor.
En ny stödkategori
Kommissionen föreslår också en ny stödkategori, statligt stöd till innovation.
Högskoleverket är positivt till de ökade möjligheter till tidig såddfinansiering som detta
förslag möjliggör. Här är det viktigt att förbättringen kommer akademiska entreprenörer
till del. Vidare är det Högskoleverkets mening att ökade möjligheter för små och
medelstora företag att köpa innovativa tjänster m.m. från lärosäten är ett bra sätt att
stimulera samverkan. Det bör samtidigt klargöras vilket overheaduttag företagen tillåts
betala till lärosätena. De 20 procent som företagen själva ges möjlighet att få ersättning

för är väsentligt lägre än de 35 procent som rekommenderas enligt Sveriges universitetsoch högskoleförbunds riktlinjer.
För att stödet till personalutbyte mellan företag och lärosäten ska få önskade effekter vill
Högskoleverket lyfta frågan om det akademiska meritvärdet av anställningar utanför
högskolan. Idag är det inte i praktiken meriterande att arbeta utanför högskolan i den
akademiska karriären. Det kan göra det svårt att få den kvalificerade personal till dessa
anställningar som Kommissionen hoppas. En statlig utredning har just tillsatts om
befattningsstrukturen i högskolan. De iakttagelser som utredningen gör bör kunna
komma till nytta i sammanhanget.
Högskoleverkets bedömning är att de nya möjligheterna för att finansiera
spjutspetscentra är positivt. Verket menar att ett sådant stöd skulle kunna ge grupper som
idag inte har en omfattande FoU-verksamhet, t.ex. små företag, möjlighet att samverka
med universitet och högskolor.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskanslern Sigbrit Franke, i närvaro av
kanslichefen Lennart Ståhle och avdelningschefen Håkan Forsberg, efter föredragning av
utredaren Maria Lönn. I ärendets handläggning har också verksjuristen Karin Lindforss
deltagit.

Sigbrit Franke
Maria Lönn

2

