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1. Avtalen omfatter:
Samarbeid om et regionalt forskingsfond mellom Rogaland fylkeskommune, Hordaland
fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, heretter kalt deltakerfylker.
2. Avtalens forankring og lovhjemmel
Ordningen med regionale forskningsfond er forankret i:
• Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) (Gjennomføring av forvaltningsreformen)
• St.prp. nr 1 (2008-2009) for Kunnskapsdepartementet
Avtalen er lovhjemlet i kommunelovens § 28c om vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd.
Øvrige styrende dokumenter for ordningen med regionale forskningsfond er:
• Kunnskapsdepartementets retningslinjer for regionale forskningsfond – revidert 07.04.2013
•
 Kunnskapsdepartementets årlige tilsagnsbrev
3. Formål med avtalen
Avtalen skal avklare deltakerfylkenes forpliktelser og ansvar i samarbeidet med forvaltningen
av Regionalt forskningsfond Vestlandet.
3.a. Samarbeidsområder
Samarbeidet mellom deltakerfylkene omfatter forvaltningen av et regionalt forskningsfond.
Dette innebærer samarbeid om oppnevning av et fondsstyre som er ansvarlig for fondets
virksomhet, etablering av et sekretariat for å støtte styrets arbeid og valg av en
vertsfylkeskommune, heretter kalt vertsfylke, som forretningsfører for fondet.
Deltakerfylkene skal samarbeide om bestilling til fondsstyret som danner grunnlag for forvaltningen
av fondet.
4. Partenes forpliktelser
Deltakerfylkene forplikter seg til å:
• plassere sine fondsmidler fra Kunnskapsdepartementet i et felles regionalt
forskningsfond
• oppnevne styremedlemmer til et felles fondsstyre
• stille ressurser til disposisjon til et felles fondssekretariat

Deltakerfylkene er enige om at Hordaland fylkeskommune skal være fast vertsfylke og formelt
kontaktpunkt og kontraktspart på vegne av fondsregionen.
Vertsfylkets oppgaver vil være å motta fondsmidlene fra deltakerfylkene, være kontraktspartner og
utbetale midler til FoU-prosjektene som fondsstyret tildeler midler. Vertsfylket skal også støtte styret
med fondets økonomistyring og økonomiske rapportering. Vertsfylket skal også oppnevne de statlige
styremedlemmene etter innstilling fra Forskningsrådet.
Deltakerfylkene har alle etablert egen FoU-strategier. Disse FoU-strategiene legges til grunn for
etablering av et felles styringsdokument som samlet en bestilling til fondsstyret. Formålet med et felles
styringsdokument er å skape oppslutning om regionens grunnleggende prioriteringer og veivalg, og gi
retning til samarbeidet mellom de regionale utviklingsaktørene.

Deltakerfylkene forplikter seg også til å arbeide for at virksomheten til det regionale
forskningsfondet inngår i en helhetlig regional politikk. Dette medfører at partene har et ansvar
for å forankre forvaltningen av fondet i relatert virksomhet, som for eksempel
innovasjonsarbeid, kompetansesatsinger og annet i fylkeskommunene og andre deler av
virkemiddelapparatet. Det må også søkes å oppnå god kommunikasjon og praktisk samarbeid mellom
relevante aktører regionalt og sentralt.
5. Forvaltningssystem
Deltakerfylkene oppretter et felles fondsstyre, som også har statlige representanter, etter
kommunelovens § 28c om vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. Det forutsettes at
vertsfylket oppnevner statens representanter.
Regionalt forskningsfond Vestlandet skal ha et styre bestående av 8 medlemmer. Hvert
deltakerfylke oppnevner 2 styremedlemmer som til sammen skal utgjøre flertallet i styret.
Forskningsrådet på vegne av staten innstiller et mindretall bestående av 2 medlemmer som oppnevnes
av vertsfylket.
Det oppnevnes i tillegg 2 vararepresentanter fra hvert deltakerfylke og 2 vararepresentanter på vegne
av staten. Vararepresentasjonen er numerisk og ikke personlig.
Følgende skal gjelde for styre og sekretariat for fondet:
Sammensetning av styret
De 6 fylkeskommunale representantene i styret blir de tre fylkesordførerne og en ”fagperson” fra hvert
fylke. Fagpersonene rekrutteres fra næringslivet, offentlig sektor eller fra forskningsmiljøene.
Styreleder
Styreledervervet skal rullere mellom fylkesordfører i Rogaland og Sogn og Fjordane. Styreleder
oppnevnes for 2 år om gangen. Fylkesordfører i Rogaland tar på seg styreledervervet etter
fylkestingsvalget i 2015. Fylkesordfører i Hordaland er styrets nestleder.
Valgperiode og oppnevning
Valgperioden for fondsstyret skal følge fylkestingsperioden.
Formelt må styresammensetting håndteres i den felles valgkomiteen som blir opprettet. Vertsfylket
gjør formelt vedtak om styresammensetningen. Vertsfylket forplikter seg til å følge valgkomiteen
innstilling både når det gjelder fagpersoner og de statlige styremedlemmene.
Valgkomité
Det nedsettes en egen valgkomité med et medlem fra hvert deltakerfylke og et medlem fra
staten. Forskningsrådet deltar i valgkomiteen på vegne av staten. Valgkomiteen fremmer forslag til
partene om styremedlemmer og varamedlemmer.
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Vertsfylket innkaller til konstituerende møte i valgkomiteen. Konstituerende møte i valgkomiteen
ledes av Forskningsrådets representant i vertsfylket. Leder av valgkomiteen velges av valgkomiteen i
konstituerende møte. Ved stemmelikhet har vertsfylkets medlem av valgkomiteen dobbeltstemme.
Valgkomiteen drøfter fra hvilke fylker de to statlige styremedlemmene skal komme fra.
Fondssekretariat og fordeling av ressurser
Hordaland skal som vertsfylke være ansvarlig for et fondssekretariat til å gjennomføre fondsstyrets
vedtak og stå for den daglige driften av fondet.
Sekretariatets arbeid skal baseres på Kunnskapsdepartementets retningslinjer for regionale
forskningsfond, samarbeidsavtalen mellom deltakerfylkene og i samarbeid med Forskningsrådet.
Sekretariatet skal bestå av personer fra deltakerfylkene og i samarbeid med personer fra
Forskningsrådet. Utover Forskningsrådets deltakelse i sekretariatet og valgkomiteen, skal det også
være et forpliktende samarbeid mellom deltakerfylkene og Forskningsrådet om støtte til
forvaltningen. Dette gjelder blant annet bruk av Forskningsrådets systemer for utlysning, system for
søknadsmottak og bruk av ekspertpaneler for vurdering av søknader. Dette forholdet reguleres i en
egen samarbeidsavtale.
Alle tre fylkeskommunene skal bidra i sekretariatet. Det blir pekt ut en person i hvert fylke som har
dette som ansvarsområde. Hver fylkeskommune får noe stillingsressurs til dette dekket over fondet.
- Sogn og Fjordane får en 75 % stilling dekket over fondet, for å stå sterkest mulig i å ivareta sitt fylke
sitt arbeid og interesser og arbeidet inn mot sekretariatet. Sogn og Fjordane skal innen denne rammen
også betjene sekretariatet med noen særlige driftsoppgaver i fondsarbeidet etter nærmere avtale.
- Rogaland får en 25 % stilling dekket over fondet.
- Hordaland får 150 % stilling til å ivareta funksjon som vertsfylke for fondet.
6. Økonomi
Kostnader til å forvalte det regionale forskningsfondet skal som hovedregel belastes fondet.
7. Starttidspunkt og varighet
Avtalen trer i kraft 1. januar 2015 og varer i første omgang i 5 år.
8. Oppløsning og uttreden
Dersom deltakerne er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. Det enkelte
deltakerfylke kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i det regionale fondet.

9. Underskrifter
Rogaland fylkeskommune
Stavanger , den …….

………………………………….

Hordaland fylkeskommune
Bergen, den …………

……………………………………

Sogn og Fjordande fylkeskommune
Leikanger, den……….

……………………………………
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