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chefen förTill statsrådet och
ärings- och HandelsdepartementetN

23 juni 1994 bemyndigade regeringenbeslut denI ett
tillsätta kommittéchefen för Näringsdepartementet att en

förnyelse industri-uppdrag genomföramed att en av
forskningssystemet. Med stöd bemyndigandetnförord-av

augusti 1994 direktör Ostholmnades fr.o.m. den 15 Lars
ordförande i kommittén.som

Kommittén har i april 1996 lämnat lägesrapport.en

denna slutrapport har ledamöter iI arbetet med som
direktör Claes-Görankommittén deltagit Beckeman,

direktör direktör Christer Heinegård, professorUlla Frang,
Gunilla professor Gunnar SvedbergJönsson, samt
professor Torell.Lena

Som deltagitsakkunniga har departementssekreterare
departementsrådetIngemar Ahlandsberg, Elisabeth

Bergendal-Stenberg, departementssekreterare Christer
departementsrädet BjörnBerggren, Brandt samt

departementssekreterare Johansson.Peter

Kommitténs har varit Jacobsson.huvudsekreterare Evy
deltagitarbetet med slutrapporten har vidare sekre-I som

Elg.Lennartterare

samtliga ledamöter och sakkunnigaFörteckning över samt
sekretariat finns i bilaga 2 till betän-kommitténs detta

kande.

Kommittén för omstrukturering och förstärkning av
industriforskningsinstituten får härmed sittöverlämna
slutbetänkande Att omstrukturera industriforsknings-
instituten SOU 1997:16.



slutförtKommittén har därmed sitt arbete.

Stockholm 30 november 1996den

ÖstholmLars

UllaClaes-Göran Beckeman Frang

Christer Heinegård Gunilla Jönsson

Gunnar Svedberg Lena Torell

/ Jacobson ElgEvy Lennart



Förord

Över hela världen förstärks samverkansfonnerna mellan
näringsliv och akademisk forskning. länderl Japansom
och USA disponeras efter svenska förhållanden närmast
gigantiska för denna samverkan med lång-detsummor
siktiga syftet öka respektive länders näringslivs inter-att
nationella konkurrenskraft.

I Sverige har vi i relation till nationens storlek både en
framgångsrik vetenskaplig forskning och internationelltett
konkurrenskraftigt näringsliv. Det behöver docksenare

för arbete åt fler.växa Den finansieradeatt statenge av
industrirelevanta forskningen internationelltär ettur
perspektiv liten. Det därför särskilt viktigt de medelär att

står förfogandetill används på rätt sätt.som

KOFI har studerat och föreslagit samverkannär bör ske
industriforskningsinstitut och vilka kriterier dågenom som

skall gälla. KOFI förslag hur instituten skager om
utvecklas och förstärkas. KOFI har samtidigt varit med-

de andra samverkansformer parallelltvetna om som
utvecklats och tjänar viktiga komplement tillsom som
industriforskningsinstitutcn, kompetenscentra, materi-t ex
alkonsortier och olika slag. Den floraprogram av av
samverkansfonner finns kan förefalla komplexsom men
håller på utvecklas till effektivt nätverk näringslivatt ett -akademi.

Stockholm den 30 november 1996

ÖstholmLars
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Sammanfattning och förslag1
.

Uppdraget1.1

förstärkningomstrukturering ochKommittén för av
KOFI har haft i uppdragindustriforskningsinstituten att

industriforskningsinstitutensmedförhandlingargenom
genomföraNUTEKintressenter tillsammans med en

Kommitténsindustriforskningssystemet.förnyelse av
Utredningenden 30 1996.uppdrag avslutades nov

april 1996 sitt arbetssättlägesrapport den lredovisade i en
då hade uppnåtts. Med dennaoch de resultat rapportsom

iutvecklingsuppgifter ingått uppdraget.redovisas de som
däremot slutfört.Förhandlingsarbctet ännuär

Direktiv

övervägandenkommitténs arbete ingårI göraatt om
mellan existerandelämpliga samverkansformer

institutindustriforskningsinstitut, nyetablering samtav
institutens verksamhetlämpliga associationsformer för
1995:27. MöjligheternaDirektiv 1994:62, tilläggsdirektiv

industri-näringslivet slagkraftigareskapa och förstörreatt
Utgångspunkten förforskningsinstitut skall särskilt prövas.

bolagisering flerakommitténs arbete bör äratt ett avvara
effektiv verksamhet,möjliga medel för uppnå ettatt en

god samverkanstarkt från intressentema, enengagemang
förlämplig formmed universitet och högskolor samt en

statligt åtagande.

Omfattning

forsknings-institut medUppdraget har omfattat egna
näringslivet ochfinansieras gemensamt avresurser som

näringslivet ochProgramstyrelser, där statenstaten.
utförs vid andrafinansierar forskninggemensamt som
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Uppdragetdäremot uppdraget.omfattasinstitutioner, av
utanförsåväl inom NUTEKzsomfattade institut som

ForskningsinstitutSveriges Provnings- ochansvarsområde.
initiativharuppdraget, närmatomfattas egetmenav

diskussioner.deltagit i hearings ochsig kommittén och

1.2 Resultat

förändringargenerellaförslag till olikatagit framKOFI har
Förslagenoch förstärkasyfte förbättramed systemet.att

förhandlingarunderlag för dehar tjänat somsom
intressenter.institutensgenomfört medkommittén

till:kan sammanfattasKommitténs förslag

tillkan bidrafinansieringsmodellEn attsomny-
industriella deltagandetbredda det-

och mellanmellan institutsamverkanunderlätta-
ihögskole-institutioner och institut gemensamma

programbloek

korta avtalbasñnansiering, efter årlångsiktig avge-
itydlighetvilketombilda till aktiebolagHjälp att ger-

ansvarsfrågorochägar-

därför lämpadevidsmåföretagsprogramspecielltEtt-
institut

möjlighet tillochpå institutenforskartjänsterNya-
institutens forskarefortbildning för

sammanfattarkriterielistautvecklatKommittén har somen
verksamhet skauppfyllda förbörvilka krav att envarasom

dännedochmodellen,den föreslagnafinansieras enligt
aktiebolag.ombildas tilllämpligkunna attvara

kriteriernauppfyllerinstitutrekommenderarKOFI att som
medaktiebolagtillombildasindustriforskningsinstitutför

Bolagiserings-majoritetsägare.intressentförening somen
näringslivetssäkerställaled iskall attettses somprocessen

Statensverksamhet.framtidapå institutensinflytande
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sambandregleras ilångsiktigaochägarandel engagemang
bolagiseringen.med

iförändringaromfattandeingaföreslårKommittén
nuvarandevälinstitutsstmktur. Dennanuvarande motsvarar

iutvecklasbehöverFörändringarbehov.intresscnters
huvudmän.institutsberördamellansamverkandirekt

förStiftelsenmellannärvarandepågår förFörhandlingar
intressent-kompetensutveckling,ochkunskaps- tre

åstadkommasyftemedinstitutberördaföreningar attsamt
inomforskningentillämpadedenkraftsamling aven

informationsteknologi.

finansierings-ändradmedförslagKOFI:sinnebärDäremot
förändringarframtidaägarrolltydligochstruktur atten

förunderlagviktigtgenomföras. Ettbör kunnalättare
denomstruktureringarframtida ärvidagerandestatens

tillförslagutvecklat. Avenkommitténkriterielista nyasom
inteFörslagkriterier.dessainstitut bör prövas sommot

lämpligt,sådärdessa kan, ärtillkan levafullt ut upp
delvismedInstitutexisterande institut.redantillkopplas

kopplasockså närmarekanintressentergemensamma
påochstyrelsernapersonunion mellanvarandra genom

samlokalisering.längre sikt genom
verksamhetinstitutensförparaplyorganisationBehovet av

KOFI:sEnligtsammanhang.i olikadiskuteratshar
i denägarrollensådanskulleuppfattning uttunnaen

erfarenhets-Behovetförespråkar.kommitténmodell av
institutensfyllssamordningutbyte och genom

ochIRIS,intresseförening, attgenomgemensamma
handelsdepartementetsochNärings-fungerarNUTEK som

sinGenomprogramverksamhet.institutenssamordnare av
verksamheten.idirekt insynocksåfårägarandcl staten en

uppdragetiBegränsningar1.2.1

uppgifttillhaftenbartkommittén intevill betonaKOFI att
ocksåbordestrukturframtidautreda hur ut, utanseatt en

Möjligheternaförhandlingsuppdrag. attverkställa ettatt
KOFIdock begränsatsharuppdragdetta attgenomföra av

samtidigtförhandlingsuppdragethafthar annansom en



1997:16SOU12 Sammanfattning och förslag

kompetensutveckling,Stiftelsen för kunskaps- ochpart,
huvudsaklig finansiär omstrukturerings-anvisats avsom

Direktiven också omstruktureringenkostnader. attanger
intressentföreningarska ske i samverkan med nuvarande

initiativ.förvilket naturligt begränsar utrymmet nya
Begränsningar eknomiska har skapatNUTEKs ramarav

viamöjligheter NUTEKosäkerhet göraattstatensom
kompetens-gällerlångsiktiga ñnansieringsåtaganden vad

kompetensunderhåll.uppbyggnad och

förStiftelsen1.3 Samverkan med
kompetensutvecklingochkunskaps-

i uppgiftdirektiv har KOFI haftEnligt regeringens att
och kompetensutvecklingStiftelsen för kunskaps-föreslå

förstärkningomstrukturering ochanvända medel föratt av
industriforskningsinstituten.

till1996 lägesrapportaprilKOFI lämnade den l en
förslag till utvecklingregeringen. Flera rapportens avav

frånfinansieringindustriforskningssystemet beroendeär av
förkompetensutvecklingStiftelsen för kunskaps- och att

medförhandlingarförverkligas. Inför höstenskunna
utvecklinginstitutensinstitutens huvudmän om

augusti 1996 stiftelsensKOFI i brev den 21efterfrågade ett
stödja devillkor förprincipiella inställning till och att

devisa vilka konsekvenserförslag KOFI lagt. För attsom
förpilotprojektförslagen ha bilades någraolika kan

förPilotprojekten valdastiftelsens ställningstagande. attvar
institut i olika utvecklingsfaser.exemplifiera

Förnyelse institutsstrukturenav
teknikomrädevanligen smaltSmå institut ettrepresenterar

för stärka dessaFörutsättningarnaeller liten bransch. atten
breddai princip två: Attinstitut enligt kommitténär

intressentkretsen eller fusioneraför vidgaverksamheten att
inom högskolan ellernärliggande verksamhetmed annat

institut.
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Ett på kan kollektivavägen iblock Bsteg vara program
den finansieringsmodellen genomförsnya som gemen-

mellan flera institut och/eller i samverkan medsamt
högskolan. Samlokalisering flera institut kan bidra tillav

dels synliggöra instituten dels effektivisera verksam-att
heten bättre och lokalutnyttjande och, närgenom resurs-
möjligheten bjuds, samordning högskolan.med

Utveckling samarbetet med högskolanav
I lägesrapporten beskriver KOFI hur samarbetet med
högskolan skulle kunna vidareutvecklas, dels genom
forskningssamarbete, dels utveckling heltgenom av en ny

tidsbegränsade forskartjänster. KOFI föreslog ocksåtyp av
antalet industridoktorander med placering vid institutenatt

borde utökas.

Sammantaget förslagen avsedda skapaattvar en ny
karriärväg för forskare delvis utanför det sedvanliga
akademiska Sannolikt skulle kategoriersystemet. nya av
studerande lockas till forskarutbildning, eftersom
samverkan med industrin attraktiv. Många villär dessutom
arbeta med forskning, utanför högskolangärna eftermen

lång och krävande grundutbildning.en

Småföretagsprogram

Erfarenheter utomlands och i Sverige entydigt beskedger
insäljningsfasen i uppsökande verksamhet små-attom mot

företag inte kan få full kostnadstäckning och därför
behöver stöd för kunna bedrivas. En säkrad basfinan-att
siering behövs också instituten med långsiktighet skallom
kunna utveckla och upprätthålla kompetens påen person-
och organisationsnivå arbeta med småföretagen.att

Tydligare ägarbild, bolagisering
finns intresseDet från många institut vadprövaatt en

bolagisering skulle innebära. bolagiseringEn möjligtär ett
medel för uppnå omstruktureringrätt och förstärkningatt

eller flera institut. Argument talar för förändringettav som
associationsform i förhållande till nuläget klarärav a en

och entydig lagstiftning flexibel organisation därsamt en
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i ägarfrå-klarhettydligt och medblirstyrelsens ansvar
gorna.

utgångspunkterStiftelsens1.3.1

kompetensutvecklingkunskaps- ochStiftelsen för
stödjerinteförslagpå KOFI:si sittkonstaterar att mansvar

medsamarbeteutvecklingförgenerella avprogram
förlämpliga insatserbeslutarhögskolan, attutan omman

principbesluttagitharinstitut. Man attrespektive ett
utrustning.ochi byggnaderinvesteringarfinansiera

vägledandeskakriterielistaKOFksStiftelsen att varaanger
förinomifrågakommakanför vilka insatser ramensom
förStiftelsenfrånför stödutgångspunktEnpilotprojekten.

detkompetensutveckling äräroch attkunskaps-
institutrespektiveförhuvudmännenochtidsbegränsat att

stödmedigångverksamhet sättsför avatt somansvarar
avvecklas.alternativtfinansieringfår fortsattstiftelsen

mellanförhandlingarpågårutgångspunkterMed dessa
KOFI,kompetensutveckling,ochkunskaps-Stiftelsen för

pilotfall:fyrarörandeinstitutrespektiveoch

optiskförvid InstitutetverksamhetenförstärkningEn av- KOFI:skunnabättreför motforskning, att svara
kriterielista.

fusioneringgenomfördnyligenPå basen avenav- Stiftelsenochlivsmedelsinstitutetvidverksamheterna
ochhögskolesamarbeteutvecklasforskningbioteknisk

livsmedelförInstitutetvid detsmåföretagsinsatser nya
bioteknik, SIK.och

KTHochYtkemiska InstitutetmellanSamarbetet- professur.blutvecklas gemensamgenom ena
Ökad Småföretags-ochhögskolanmedsamverkan- Trätck.forskning,trätekniskförvid Institutetinsatser

grund förkapitalbasförstärktingårvissa fallI somen
direktafinansieringaktiebolag,tillomvandling samt av

förhandlingarna.del iomstruktureringskostnader, ensom
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på IT-områdetlnstitutsstrukturen

kompetensutveckling detochStiftelsen för kunskaps- anser
kraftsamling denangeläget åstadkommaatt aven

iinformationsteknologiinomtillämpade forskningen
börorganisatorisk Dennainom samladSverige, ram.en

verksamhetutsträckning bygga påienligt stiftelsen stor
IT-forskningsinstitutenfrånÖverförd deoch kompetens tre

SISU,of Computer Science,Swedish InstituteSICS,
Institutetsystemutveckling, och IMT,institutet förSvenska

för närvarandeFörhandlingar pågårmedieteknik.för
kompetensutveckling,ochStiftelsen för kunskaps-mellan

berörda institutenintressentföreningama dede samttre
tillämpadinstitut förinrättandet ett nyttavom

juli 1997.den linformationsteknik, o m

påkoncentrerasenligt intressenternaVerksamheten bör
Stiftelsen har beslutatnyckelområden.särskilt utvalda att

uppbyggnad200 Mkr för bl.a.tillföra institutetdet avnya
första åren.tillämpningsområden under de Ennya

rörlighetkontinuerligskapamålsättning är att aven
universitet/ högskolor,företag ochpersonal mellan institut,

regional organisationhainstitutet skasamt att somen
vid olika kompetens-ochomfattar kompetens resurser

i landet.centra

Återstående arbete1.4

i olikaframtid har diskuteratsIndustriforskningssystemets
enligtbörår tabell 1.1. Ansvaretutredningar under 10

ansvariga myndigheter.uppfattning övergå påKOFI:s nu
har svårtkommittéEn attutan agera somegna resurser

tilllagt grundenKOFI:s förslag harförhandlingspan. en
föras vidare. Dettamåsteförändringsprocess som nu

fmansieringsmodellen ochinnebär med stöd denatt av nya
med institutensförhandlingarkriterielistan fortsätta

ochför kunskaps-med Stiftelsenochintressentgrupper
förhandlingsläget, ochaktuellakompetensutveckling. Det

institutens förutsättningar,enskildapå deKOFI:s syn
förutsättning föroch Eni bilaga 2sammanfattas

nuvarande osäkerhetförhandlingar dockfortsatta är att
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delmöjligheter finansierakring NüTEKzs att statens av
ägande börundanröjs. förFormema statensprogrammet

utredas vidare.

successiv utvecklingarbetet bör inriktas påfortsattaDet en
instituten och med högskolan.både mellansamarbetetav

industri-tjänstestruktur och utökatKOFI:s förslag till
ingredienser börhär viktigadoktorandprogram är som

institut saknar forskningsresurserfullföljas. För egnasom
kriterierna bör enligt KOFI:sdärmed inte uppfylleroch

finansieringsformer utvecklas.uppfattning andra

utvecklabör bidra tillstärkt småföretagsverksamhetEn att
institutmindre företag.befintliga kontaktnät Deredan mot
kunnakontaktyta börfungerandeutvecklat ensom

institut inom dessastill andraförmedla kontakter även
kopplasbör institutenkompetensområde. På sättsamma

utvecklats ALMI,till de kontaktnätnärmare genomsom
ochSveriges Provnings-Centers,Innovation Relay

Forskningsinstitut etc.

"industri-rcnodlinginnebärKOFI:s förslag aven
ställaskrav kommerdär antalforskningsmodellen" attett

ingå i Föri framtiden skapå de institut systemet.som
kriterier börKOFI:sinteverksamheter motsvararsom

Industriforsknings-utvecklas.organisationsmodellerandra
industriellt behov medpåinstituten grundar sig ett

finansiering.långsiktignäringslivet tillberedskap hos

omfattabreddas tilli SverigeSkall institutssektorn att
svårdefinieradeellerekonomisktområden med svaga

förin inomdessa inteböravnämargrupper ramenpressas
industriforskningsinstitut.

det uppmärksammatsKOFI:s arbete harslutskedetl attav
för dei kraft i sin helhetstiftelselagen, träderden somnya

januari 1997.från och med lanslagsstiftelsernas.k.
det gäller upplösasvårigheterriskerar skapa när attatt

medframtidastiftelser. dennuvarande För processen
regeringenangelägetomvandling till aktiebolag detär att

riktlinjer för hurklaraoch institutenbåde NUTEKger
underlättas.till aktiebolag kanövergången från stiftelse
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utredsIndustriforskningsinstitutenTabell 1

sektorforskningen aviseras-87 Kartläggningjan av
24 månSektorforskningsutrcdningen klar-89jan

38 månForskningspropositionfeb -90

mån57industriell utveckling-91 "FoU försept -1991"kollcktivforskning i Sverige
1991:83SOU

mån65Rcmissomgångmaj .92 klar

69 måndirektiv förförslag till-92 NUTEKs styrgruppsept
mån74Forskningspropositionfeb -93

78 månRiksdagsbeslutjuni -93

80 mån-93 Beslut styrgruppaug om
till struktur 85 mån"Förslag iförslag:jan -94 Styrgruppcns

för industri forskning",systemet
DS 1994:25.

månforskningsproposition 87-94 Kompletterandemars
89 månRiksdagsbcslutjuni -94

mån92-94 KOFI tillsättsaug
89 mån-94 Riksdagsvalsept
94 mån-94 KOFI börjar arbetaokt

mån98-95 direktivfeb Kompletterande

112 måntill regeringenapril -96 Lägesrapport

månfinansiera 117-96 KK-stiftelsens styrelse beslutarsept
omstrukturering IT-institutenav

119 måntill-96 KOFI upphör, NUTEK.arvetnov
KK-stiftelsenpågår mellanFörhandlingar

pilotfallenoch
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2. Utgångspunkter

Industriforskningsinstituten liten, enligtutgör en men
kommitténs uppfattning mycket viktig, del det svenskaav

Sammantaget det väl fungerandeFoU-systemet. är en
åtnjuter frånverksamhet stöd det svenskastortsom

näringslivet där ärstatensmen engagemang en
förutsättning för det skall fungera. Med den ökandeatt
intemationaliseringen svenskt näringsliv kommer välettav
fungerande institutssystem bli allt viktigare.att

Redan i KOFl:s delrapport framfördes infrastrukturenatt
teknisk forskning i Sverige mindre vad kundeär änav som

förväntas på demed tanke totaltstora satsasresurser som
på i Sverige såväl näringsliv. iFoU Mätt FoU-statav som
ársverken teknisk FoU vid högskolor och institutär av
ungefär omfattning i Sverige och Finland trots attsamma
totala antalet FoU-årsverkcn dubbelt så i Sverigeär stortca

i Finland. Jämfört med flertalet andra industriländersom
högskolesektorn i Sverige för delstörresvarar en av

infrastrukturen teknisk forskning. Detta resultatetärav av
medvetet val för undvika splittring knappaett att av

forskningsresurser för säkerställa god kopplingsamt att en
mellan forskning och utbildning. Samtidigt detsätter

för forskningssystemetsemellertid möjlighetergränser att
tillgodose de svenskt näringslivbehov har.som

akademisk karriär valet forskningsuppgiftFör styrsen av
internationella "forskningsfrontens"den läge.av

Högskolans forskning i första hand disciplinorienteradär
innefattar kombinationermedan näringslivets problem av

teknologier och ekonomiska hänsyn.både flera
Genombrott inom disciplin kan "gammal"göra atten
kunskap inom område efterfrågas för industriellaett annat

därför hjälpapplikationer. Företaget kan behöva att
kunskapsfältet, inte bara framtidaorientera sig i hela om

teknologier.
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tekniskomfattningenjämförelseNordisk2.1Figur avav
1993ochhögskolor institutvidFoU

FoU-årsverken5°°°
områdenallauPrivatainstitut

W forskningsinstitutuStalligatekniska5000
fakultettekniskllHögskolor,

4000-

3000-

2000-

1000-

DanmarkNorgeFinlandSverige
1993 iutfördaFoU-årsverkenvisarFigurenAnm:

högskolor inomochvid statliga institutländernordiska
förUppgifternainstitut.totalt vid privatateknik samt

FoU-Samtliga1991.Sverigestatliga iinstitut avser
finansiering.årsverken redovisas oavsett

lndustrifondNordisk1993,-statistik förNordisk F oUKälla:

rolllndustriforskningsinstitutens
utsträck-iharforskningennäringslivsinriktade storDen

finansiera.ochinitierasjälvnäringslivettillning lämnats att
svenskadetframväxtenperspektiveti detDet är avsom

flerastartades1940-taletPåskallinstitutssystemet ses.
drivandeindustrinmedbranschforskningsinstitut partsom

institut harAntaletdelfinansiering frånmedoch staten.
branschrelaterade harvarithafrånochsuccessivt ökat att

omfattakommitutsträckningi allt högre attinstituten
miljö,teknikområden,branschövergripande t exsom

medJämförtkorrosion.ytkemi ochoptik,systemteknik,
ställaochsnabbtinstituten lättarehögskolan har att reagera
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direktockså bredarehar normaltMan enresurser,om .industrins problem.kontakt med

industrins kunskapsbehov företagenpåBredden gör att
eventuellaalla områden förhålla beredskap inominte kan

de mindrefinns inte bara hosframtida behov. Behovet
sinväljer fokuseraföretagföretagen. Aven större att egen

medankärnkompetenspå betraktardetFoU somman
serviceuppgiftviktigutifrån. Enkompetens hämtasannan

hållablir därmedindustriforskningsinstitutenför att
specialiseradi formoch blkompetens, a avresurser

företagen behöver,kunskapsområdenutrustning, inom som
kämkompetens.inte betraktas sommen som

finnskunskapsområden där detfinns också antalDet ettett
tillsammans och lärarbetaregenvärde i företagenatt av

snabbmiljöproblem,Standardisering,varandra: samt
inklusiveproduktionsteknik, IT-spridning av ny

användning.

finns fördelar itredje område där detEtt gemensamma
teknik-internationellainsatser bevakning denär av

tekniktunga företag harutvecklingen. Endast fåtalett
internt ibevakningkontinuerligt sköta dennaattresurser

företaget.

Statens roll

fortsatt statlig del-Enligt uppfattning kanKOFl:s en
finansiering motiveras fråninstitutens verksamhet treav
utgångspunkter:

finansiera insatser därfinns anledning förDet staten att-
institutens nyttjas för aktiviteterkompetens ärsom
angelägna i första hand tillför samhället är nyttamen

företagför Breda insatser mindremedlemsföretagen. mot
exempel.är ett

spridnings-produktionsteknik fårForskning inom t.ex.- vad medlems-går långti ekonomineffekter utöversom
samhällsekonomiskatillgodogöra sig.kan Denföretagen

den privata.därmed Detta ärblir änstörrenyttan
statligt stöd.klassiska förnationalekonomins argument
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viktigteknologisk infrastrukturfungerande ärvälEn en-
verksamhet. Stor-industrielllokaliseringfaktor vid av

närings-inneburitinternationalisering harföretagens att
inhemska företagförskjutits frånpolitikens fokus stöttaatt

investeringar.företagsinternationellatill konkurreraatt om

Struktur2.1

nuvarandeutifrånuppgiftenangripitKommittén har
uppdragetomfattadeutgångslägetinstitutsstruktur. l

handels-Närings- ochnuvarandedetinstitut inom
omfattavidgatsdetområde, hardepartementets attsenare

MiljödepartementensJordbruks- ochinominstitutäven
områden.

iförändringaromfattandeföreslår ingaKommittén
förutsätt-funnitinte hellerKOFI harnuvarande struktur.

institut inominrättaför närvarandeningar nyaatt nya
förslagKOFIområden där prövatdeområden. Inom nya

industrin. Denfrånnågot intressevisatsdet intehar
behov.väl dagensinstitutsstrukturennuvarande motsvarar
mellansamverkandirektutvecklas ibehöverFörändringar

sådanIT-området harhuvudmän. Påinstitutsberörda en
förStiftelsenmedsamverkani gång iomstrukturering satts

kompetensutveckling.kunskaps- och

finansierings-ändradförslag medKOFI:sinnebärDäremot
förändringarframtidaägarrolltydligochstruktur atten

ochFungerande formergenomföras.lättare bör kunna re-
konstellationermedkontakterunderlättargelverk avnya

underlag förviktigtEttnäringslivsintressentcr. statens
kriterielistadenomstruktureringarframtida ärvidagerande

utvecklat.kommitténsom
Även kriterier.dessainstitut börtill prövasförslag motnya

där såtill dessa kan,kan levainte fulltFörslag ut uppsom
existerande institut.till redankopplaslämpligt,är
industrisektorn,påsigkoncentreratKommittén har men

inom andratillämpasframtiden kunna ävenbör isystemet
exempelvis tjänstesektom.näringslivet,delar av
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ocksåkanintressenterdelvisInstitut med gemensamma
personunion mellanvarandrakopplas närmare genom

På såsamlokalisering.siktpå längrestyrelserna och genom
kritisknålättaremindre institutkansätt massa..en

forsknings-finansieradekollektivtdetinomDelprogram
ñnansieringsmodellen"B" i denblockprogrammet nya

institut tillsammansochbåde mellankan drivas gemensamt,
högskoleinstitutioner.med

verksamhetinstitutensparaplyorganisation förBehovet av
Enligt KOFI:ssammanhang.i olikadiskuteratshar

i denägarrollensådanskulleuppfattning uttunnaen
erfarenhets-förespråkar. Behovetkommitténmodell av
institutensfyllssamordningochutbyte genom

IRIS, ochintresseförening, attgenomgemensamma
handelsdepartementetsNärings- ochfungerarNUTEK som

Genomprogramverksamhet.institutenssamordnare av
idirekt insynocksåfår departementetägarandelstatens en

verksamheten.

Begränsningar2.2

industrin själv den störstaärväsentligtDet är attatt notera
och denindustriforskningsinstituten,ñnansiären somav

utveckling.institutensfärdriktningen förmåste ange
härvidlag.förändringinte någoninnebärKOFI:s uppdrag

förkatalysatorrollviktigStaten fyller attsomen
företag.mellan antaltill ståndska kommasamverkan ett

den kompetensresurstillStaten ocksåkan att somse
mindre företagnyttjasinstituten kan ävenutgör t.ex.av

sigkapacitetharinte själva att somengagerasom
tredjedetförStaten kanmedlemmar. garantera en--

institutens kompetens-ilångsiktighettillräcklig
uppbyggnad.

dennakan medstrukturinriktning elleriFörändringar
takti snabbare änskerollfördelning inte parterna

skaarbetsformdennaFörblirtillsammans överens attom.
behovindustrinsområden krävsanvändas påkunna attnya

institutetsvolym pårimligförtillräckligt brettär att ge en
också behovetkännamåsteföretagNågratjänster.
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bereddalångsiktigt förtydligt ochtillräckligt attatt vara
i styrelse-för institutetansvar""känna engagemanggenom

arbetet.

allasig förform inte lämparinnebär dennaDetta att
forskning.industrirelevantstödjavillområden där staten

industrins behovteknologier därframväxandeInom nya
sannoliktartikulerade högskolantydligtinte ärännu är en

ochNUTEK:s kompetenscentramiljö. fyllerbättre Här
forsknings-liksom deviktig roll,materialkonsortier en

strategiskförStiftelseninitierats avprogram som
forskning.

nätverksroll2.3 Institutens

naturligindustrikontaktsin bredaInstituten har engenom
medSamverkanteknikfrågor.beträffandenätverksroll

omfattning,iåren ökathar under dehögskolor Senaste
mindretill detekniköverföringenförvilket varit positivt

roll slussaviktigocksåföretagen. Instituten har atten
demindustrin,tillvidareforskarutbildade att gegenom

forskningsproblem.industrinäraerfarenhet av
IRCregionaladeaktivt i tvåInstituten medverkar treav

i SverigebildatsCentersInnovation Relay ensomsom
isammanlagt 52meddel EU-program centraettav

konsortier mellanuppbyggdaIRCSvenskaEuropa. är som
teknikcentraregion ochrespektiveAlmi-bolagen iinstitut,
högskolor.olikatillkontaktsekretariat knutnaoch

internationellasamtidigt deni IRC ökarMedverkan
Europeiskapåverkamöjlighetenkontaktytan och att

aktiviteter.

hem""hämtainstitutenviktig funktion för ärEn att
internationellaländerkunskap från andra genom

tekniken fungerarsådennaochkontakter, attatt anpassa
sådanakvalificeradeförhållanden. Försvenskaför mer

bedriverinstitutenangelägetdet dockkontakter är att
harutländska forskareforskning på nivå gör attsomen

med dem.samarbetaintresse attav
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Instituten förmedlar också kontakter med utländska företag
och forskare till svenska företag. Instituten blir mångaför
företag naturlig inkörsport till forskningsprogram,EU:sen
där institutet ofta har lättare uppträda änatt partner ettsom
enskilt företag. roll viktig inte för mindreDenna baraär
företag, i introduktionsskedet för företag.även störreutan

Enligt KOFI:s uppfattning viktigtdet vidareutvecklaär att
samverkan i nätverk både mellan instituten och mellan
institut och andra aktörer: Högskolor, ll. SverigesALMI m
Provnings- Forskningsinstitut SPoch ochägs statenav
omfattas därmed inte KOFIs direktiv, liknar i sittav men
arbetssätt på många industriforskningsinstituten.sätt
Institutet har brett kontaktnät alla delar svenskett mot av
industri, från teknikpassiva företag till företag med egen
högteknologisk kompetens, och samverkar samtidigt med

antal högskoleinstitutioner både i Sverige ochett
utomlands. SP medverkar också i flera de nätverk förav
teknikspridning skapas.som nu

De aktörer i nätverket har den kontaktennärmastesom
med viss företagskategori bör känna för atten ansvar
kanalisera kontakter med andra kompetensresurser iäven
nätverket. Detta kommer inte till stånd automatiskt, detutan

viktigt utformarär stödprogram så deatt t staten attex ger
incitament till samarbete i stället för konkurrens.

2.4 påKrav väl fungerande institutett

I inledningsskedet sitt arbete gjorde kommitténav en
kartläggning nuvarande institut och deras huvud-av
intressenter. Merparten svenska storföretag ärav
engagerade i intressentkretsen kring ofta flera institut. lett,
några de branschrelaterade instituten finns mångaävenav
mindre företag representerade.

antalEtt huvudintressenter församt representanter
högskoleledningama vid de tekniska högskolorna kallades
till workshops under våren 1995. Under dessa arbetsmöten
fick kommittén övergripande bild näringslivets ochen av
högskolans på instituten. Efter överläggningarnasyn
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kommitsynpunkterdekommitténsammanställde som
underlagkriterielista använtsformfram i somsomav en

instituten.enskildamed deöverläggningarvid fortsatta

industri-framtidauppbyggnadenförkriterierKOFI:s av
föreslåsfinansieringsmodelldenochforskningsinstitut som

forsknings-regeringensenligtkommittén utgörav
utgångspunkt förviktig1996/9715proposition Prop. en

strukturarbetet.fortsattadet

industriforskningsinstitutförKriterielista

Institutet
ochstrategiaffärsidé, långsiktigtydligvision,har1 en

måldefinierat

visar stortstyrelsekraftfullochaktiva ägare somhar2 en
engagemang

manifesterad tförankring,industriell genom exgodhar3
att

dokumenteraskankundnyttan

området aktivtinomledande företagförrepresentanter
verksamhetochledninginstitutetsdeltar i

blandtorskningsarbetetiengagerataktivtnäringslivet är
projektimedverkanannat genom

till minstnäringslivetfinansieradärverksamheten av
50%

verksamheten20 %minstuppdrag utgörenskilda av

medelstorasmå ochtillförhållanderoll isindefinierathar
påavseendemedföretag

styrelsearbetetiförankring

kompetensövertöringochteknik

verksamhetuppsökande

programsatsningarEU:s
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har god vetenskaplig kompetens på internationell nivå
inom institutets nyckelomráden förmågasamt att

dennaomsätta för industriella tillämpningar

6 har koppling till högskola/universitet, t ex gemensam
doktorandutbildning, adjungerade professorer, projekt-
samarbete

7 har kritisk och tillräcklig bredd för klara föränd-attmassa
ringar i form variationer i uppdragsverksamhet,av
personalomsättning, och nedläggninguppstart av
projekt, deltagande i EU-projekt Vid otillräckligmm.
bredd söker institutet aktivt allianser för bättreatt
genomföra sin verksamhet

har målmedveten och dynamisk personalpolitik.en
Personalomsättningen bör minst år.10% Dettavara per
stimuleras exempelvisgenom

tidsbegränsade tjänster kan såvälleda till akademisksom
industriell karriärsom

industridoktorander

tidsbegränsade chefsförordnanden

personalutbyte t gästforskare med företag ochex
andra organisationer, nationellt och internationellt

har åretunder vidtagit åtgärder för att

länk EU-forskningutgöra och internationellmot annan
forskning

främja forskningssamverkan såväl industriföretagmed
högskola/universitet och andra institutsom

10 kan visa hur aktivt gatekeeping, kurs- ochman genom
seminarieverksamhet sköter kunskapsöverlöring

näringslivet.gentemot
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3. Ny finansieringsmodell

NUTEK har i samverkan med KOFI utvecklat en ny
finansieringsmodell för instituten. Denna redovisas mer
utförligt i KoFlzs delrapport 1996-04-01.

Erfarenheterna tidigare visar det har blivitsystem attav
svårare få intressentgrupper inom näringslivetatt stora att
gå och finansiera allmänt kompetens-samman program av
höjande karaktär. Utvecklingen går allt fler delkollek-mot
tiv, där företag finansierar forskninggemensamten grupp

speciellt angelägenär för Då det gällersom attgruppen.
bygga kompetens och inom områden,upp resurser nya

inte allmänt uppmärksammade iär näringslivet, ärsom
problemen särskilt med krav på medfinansieringstora att
från industrin mobilisera brett stöd för byggaett att upp
resurser.

Representanter för såväl institut näringsliv har vidsom
olika informella överläggningar och hearings sigställt
positiva till NUTEK:s förslag. tillämparNUTEK modellen
för avtal under perioden 1997-1999.

Modellen omfattar programblock. Block A, "Kunskaps-tre
och kompetensuppbyggnad" skall enligt modellen finan-
sieras krav på direkt motfinansiering.staten utanav
Institutet skall uppfylla vissa grundläggande krav tsom ex

programblocken och CB har viss omfattning ochatt
finansiering från näringslivet. Block A bör finansieras
långsiktigt och regleras med långsiktiga avtal 3-5 år
mellan institutet och institutenFör innebär detstaten. en
fördel kunna förnya och bredda sin verksamhetatt utan att
omedelbart beroende industrifinansiering.vara av

Den kollektivt finansierade forskningen, inomsom ryms
block B, bör i framtiden denäven dominerandevara
verksamheten på institut. Block B bör kunna innehållaett
flera delkollektiva med olika företags-program
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forsknings-EU:sfinansiär.dominerandegrupperingar som
programblocket.inomocksårymsprogram

vid fleraverksamhetenideltarföretagvanligtDet är att
tillskulle kunnaåterspeglar behov tasinstitut. Det som

företagenförformuleraförutgångspunkt gemensammaatt
medverkaninkluderakanäventvärtekniska somprogram

Fråninstitut.och flerahögskoleinstitutionerolikafrån
finnskompetensutvecklingochkunskaps-förStiftelsen

intresseradspecielltpå ärtyder avuttalanden att mansom
sådanastödjanäringslivetmedtillsammans program.att

medsamfinansierasOckså denna typ somprogramav
under B.redovisaskanstaten

enskilduppdragomfattarC motProgramblock en
% och100tillprojektetfinansieraruppdragsgivare, som

uppdragsgivaren.förbehållaskanresultatendär

allapåtillämpaskunnamodellen börföreslagnaDen
delentillmed störstaFoU-projektgenomförinstitut, som

läggerinstitutVissa merpartenpersonal. ut avegen
högskoleinstitutioner. Derasfrämstpåforskningen

andra,hoskompetensuppbyggnadtillsiktarverksamhet
intefinansieringsmodellen ärhögskolan. Deni nyat ex

föreslårKOFIochverksamhet, attlämplig för denna typ av
programstyrelse-isittgenomförinstitut ramprogramsom

möjlighetharfortsättningen attiformerliknande även
medmodellnuvarandeenligt ettverksamhetsinfinansiera

tillochfrånfinansieras40%till statensomramprogram
näringslivet.från60%
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3.1. FinansieringsmodellFig.

Programblock A

kompetensunderhâllKompetensuppbyggnad och

Staten

ansvarig myndighetfinansierar genom
Verksamheten regleras långsiktigt med femåriga avtalt ex

resultatredovisningaroch följs med och utvärderingar.upp
Omfattningen statliga finansieringen sigden grundar påav
bedömning institutets samhällsnytta omfattningensamtav

institutets och uppdragsverksamhet B och C.av program-
Programblock B

Programverksamhet
Kollektiva eller delkollektiva program-
Enstaka forskningsprojekt-
EU-projekt-

mellan och eller högskoleTvärprogram institut-
institutioner

småProgram för och medelstora företag-
Institutet

har huvudansvar för finna finansiärer för sinatt program-
Statenverksamhet. kan ingå ramavtal på kollektiv och del-

kollektiv basis.
Programverksamheten regleras rullande avtalgenom av
olika längd med skiftande finansiärer.

Programblock C

Uppdragsverksamhet.
100%Uppdrag för enstaka företag med finansiering och

ocksåfull sekretess. Uppdrag kan utföras för medstaten
100% finansiering.
Institutet

ÄgarnaC. och statlighar huvudansvar för Delprogram
finansiär på uppdragsverksamhetensställer krav
omfattning.
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Bolagisering4.

kriteriernauppfyllerinstitutrekommenderarKOFI att som
aktiebolag.ombildas tillindustriforskningsinstitutför

associationsfonn iförändringtalar förArgument avsom
lagstift-entydigklar ochblförhållande till nuläget är a en

blirstyrelsensorganisation därflexibelning och ansvaren
tillomvandlingEnklart regleras.ägarfrågomatydligt och

ocksåsäkrarmajoritetsägarenäringslivetaktiebolag där är
instituten.inflytandelångsiktigaindustrins över

januariinfördes den 11994:1220stiftelselagEn ny
strikt tolkningharstiftelselagen1996. Den avennya

inte bildandetoch medgerstiftelsebegreppet nyaav
förberoende anslagbörjanfrånredan ärstiftelser, avsom
förspecialreglernågrainte hellerfinnssin verksamhet. Det

detta slag.stiftelserexisteranderedan av
skallverksamhetstatligockså beslutatRiksdagen har att
medtillsammansmyndighetsforrn, ochi närbedrivas staten

beroendeverksamhetsig i ärpart avsomengagerarannan
verksamhetenfrämstdetta skestöd skallstatligt attgenom

förening.eller ideellaktiebolagbedrivs som
ställning tilllänsstyrelserespektivefalletenskildal det tar

KOFIEnligt vadkanbefintliga stiftelser accepteras.om
kunnabildade institutredandockerfarit kommer att vara

statliga bidrag. Däremotfåanslagstiftelser ochkvar som
bildas.kan inga nya

det uppmärksammatsarbete harKOFl:sslutskedet attl av
försin helhet deträder i kraft istiftelselagen,den somnya

1997, kanjanuarioch med 1frånanslagsstiftelsemas.k.
upplösagällerdetsvårigheterskapa närkomma attatt

medframtidadenstiftelser. Förnuvarande processen
regeringenangelägetaktiebolag detomvandling till är att

för hurriktlinjerklaraoch NUTEKbåde institutenger
underlättas.aktiebolag kanstiftelse tillövergången från
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ägarstruktur bolagiseradeFig. 4:1 Möjlig för industri-
forskningsinstitut

Företag
Staten
Närings-och
""°5IdeellAktie- Kkstiftelsa departemerüg.hägare

lvlajorines- Evandraägare statliga
intresenterInstitutet AB

Ägande4.1

institutensför ombildaKOFI har utvecklat modell atten
näringslivet föreslåstill aktiebolag i vilkenverksamhet

majoritetsägare i institutetförening blirbilda ideell somen
kanligger i föreningen. Företaglig. 4.1. Aktieinnehavet

medlemmarin i föreningengå och attutanut som
rubbas. Medlemskapetägarandel i institutetföreningens

till förpliktelseroch kan kopplasregleras via stadgar att
ligger ivissa tjänster. Detdelfinansiera forskning och köpa

sådana för-erbjuda medlemmarnainstitutets intresse att
föreningen. Statensväljer med idcdelar att att vara

såvälockså imåsterättmätiga andel övervägas
förhandlingsprocessen.bolagiserings- som

stiftelseliknande formerdrivs iinstitut,När nusom
hartill aktiebolag,omvandlas staten, genomsom

verksamheten,varit och byggtdelfinansiering med ettupp
närvarande detbli delägare.rättmätigt krav För äratt

SNV fö-SJFR ochmyndigheter, NUTEK, BFR, somsom
de kollektivaförhandlingspart förreträder staten, som
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inte samtidigt företrädamyndighet kan dockavtalen. En
börbåde och finansiär. Statens ägandeägarestaten som

uppfattning Närings- ochenligt KOFI:s utövas av
för detta bör utredashandelsdepartementet. Formerna

vidare.

möjligheten låta ägandetKOFI har utövasäven övervägt att
stärka banden mellanhögskolan, sättett attav som

hinder,högskola institut. dock formellaoch Detta möter
högskolor eller institut uttalat någotsamtidigt varkensom

lösning. Högskolans inflytandestarkt intresse för sådanen
styrelsere-instituten skulle bättre kunna utövasöver genom

uppfattningmandat. Enligt KOFI:spresentation på statens
ingå i ägarkretsen.bör högskolor

kompetensutvecklingStiftelsen för kunskaps- och har
ägarkapitalmöjlighet gå in med ienligt sina stadgar att

olika institut. Stiftelsen har beslutat 200 Mkr försatsa att
verksamhetsområden i IT-institut,bygga ett nyttnyaupp

ingå.SICS, SISU och kommerdär nuvarande IMT att
förStiftelsen i de pilotfall KOFIhar presenteratsom

positivt till bidra med förstärkningstiftelsen uttalat sig att
bolagisering ställakapitalbasen i samband med utan attav

ikrav på ägarandel bolaget.

behov4.2 Kostnader och av
för bolagsbildningkapitaltillskott

genomförs beträffandesamband med de pilotstudierI som
uppskattningar vilkabolagisering har KOFI försökt göra av

betingar. Kostnadernakostnader omställningen ärextra av
kostnader i samband meddels direktatvå slag,

kapitaltillskott. bådaomstruktureringen dels behov Iav
påvariera beroende defallen kommer beloppen att stort

institutens förutsättningar.enskilda

konsekvensernalegala och ekonomiskautreda deFör att av
pilotfallen funnits behovbolagiseringen har för stort av

KOFIoch ekonomiskahjälp juridiska experter.extern av
kostnader.till del dessahar bidragit täckaatt en av

i de fyratekniska lösningarIndividuellt anpassade prövas
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tillspridasskallerfarenheternaAvsiktenpilotfallen. är att
likabehövaskall görainteså dessainstitutövriga att

analysingåendeindividuellutredningar. Enomfattande
handi förstaenskilt fallvarjeimåste dock göras

revisor.institutetsmedtillsammans egen
flestamedför i deredovisningssystemOmställning till nytt

ekonomisystem.institutensförändringarpåfall krav av
skiftandemycketomställningskostnademablirhärAven

redaninstitut harlösning. Någranuvarandeberoende på
anpassade system.

adminis-radmedförassociationsformFörändringen enav
föromställningskostnademaTotalt kankostnader.trativa
förStiftelsenmilj kr.och 1,51uppgå till mellaninstitutett

medenlighetikompetensutveckling kanochkunskaps-
omstruktur-vidkostnaderdirektavissatäckasina stadgar

pågårbeträffande dettaFörhandlingarinstituten.ering av
pilotprojekten.för

kankompetensutvecklingochför kunskaps-Stiftelsen
vidaktiekapitaltillskjutastadgarsinaenlighet medockså i
vidliksomindustriforskningsinstitutomstrukturering av

behovbeträffandegjortsanalysernybildning. deI avsom
faktomviktigaste ärdenkapitaltillskott har konstaterats att

Storaverksamheten.finansieringenikontinuitet av
hårtforskningsmedel slår mottillflödetsvängningar i av

till denmed hänsynmåstekravlikviditet. Högainstitutens
påställasinstitutenfinansieringenlångsiktigaosäkra av

soliditet.deras
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förhållande tillInstitutens roll i5.

högskolan

svenska infrastrukturen förframgått i avsnitt 2 denSom är
välforskning mycket begränsad. Ettnäringslivsorienterad

industriforskningsinstitut ochfungerande samarbete mellan
högskolans spetskompetenshögskola, kombinerarsom

viktig förut-industrinätverk därförmed institutens är en
näringslivets kompetens-sättning för kunna motatt svara

behov.

tillgång till djupmed högskolan institutenSamverkan ger
forskningsområden. kankompetens inom aktuella Den

bidra till ökad flexibilitet och rörlighetockså attgenom
tid högskola ochsig eller delar sin mellanpersonal rör

via institutenforskarutbildadeinstitut och attgenom unga
Samtidigt viktigti näringslivet. detslussas är attut

olika Högskolansde båda roller:respektera parternas
specialiserad inom smalaforskning i huvudsak ämnes-är

måsteinriktade industrins behovnischer. För att motsvara
kombinera olikainstituten kunna täcka bredare fält och

uppgiftenberoendeteknologier. innebärDet att man
måste kunna välja olika samarbetspartner.

NYFOR-kommitténhar efter förslagHögskolelagen av
näringslivet, SOUmellan högskolan ochSamverkan

framgår samverkan1996:70 ändrats så det klart attatt
verksamhet.näringslivet viktig del högskolansmed är en av

vidareutveckling det samarbeteunderlättarDetta somen av
håll fungerar väl redan idag.på många

mellan institut och högskolor kanForskningssamarbete
vanligaste idag tordeinnebära många olika saker. Det vara

genomförsfinansierade uppdrag gemensamtexternt som
via examensarbetenvid institut och högskolor. Samarbete

utgjort viktig länk mellanhar också traditionellt en
institut näringsliv.högskolor, och
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industri-omfattningökar i ärsamarbeteformEn somav
institutforskning inombedriverdoktorander, ett mensom

högskoleinstitution, därfråntill delåtminstonehandleds en
frånforskareantal fall harexaminator finns. Iäven etten

högskoleinstitutionerknutits tillindustriforskningsinstitut
omvändadenAvenprofessorer.adjungeradesom
högskole-utsträckning, dvs.ökadimodellen bör prövas att

instituten.deltid knyts tillpåforskare

Högskolan ägaresom
ska kunnahögskolorväcktshar fråganarbeteKOFI:sI om

ochhögskolorVid någrainstitut.föri ägarkretseningå
syfteholdingbolag medinrättatuniversitet har attman

idocknäringslivet. Dekontakt med ärforskningensstärka
industri-idelägareinrättade förintedagsläget att vara

institutenmåstepåpekatsSomforskningsinstitut. ovan
högskolemiljöer,olikamedsamverkaockså kunna

torde intedelhögskolansuppgiften. Förberoende på
ställetföreslåriKOFIintresse.primärti sigägandet avvara

lämpligt kansådär är atthögskolerepresentanter utsesatt
styrelser.institutensägarandel iföreträda statens

Förslag
mellansamverkanböruppfattningKOFI:sEnligt

förstärkas påindustriforskningsinstitutenochhögskolan
industri-gällabörsatsningenflera Den störstasätt.
siktar påinstitutsdoktorander,doktorander typen somav

inledningsskedeIdoktorsexamen.licentiat- eller ett upp-
30-verksamhetpå dennaomfattningrimligskattas varaen

doktorandermångafinnsidagRedanår.tjänster40 st per
för dessamöjligtbör även attinstituten. Detvid varavara

föreslagnadeviss deloch konkurreramed avenom
handled-förstärkningFörinstitutsdoktorandtjänstema. av

6-8inledningsvisbehöverdoktoranderdessaningen av
vidskapasprofessoradjungeradårtjänster somper

doktorstjänster20föreslåsVidareinstituten. statt ca
vidår inrättasforskarassistenttjänsteralternativt per
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högskolan med huvudsaklig verksamhet förlagd till
instituten.

Sammantaget skulle ovanstående förslag innebära att en ny
karriärväg skapas för forskare delvis utanför sedvanligadet
akademiska Sannolikt skulle kategoriersystemet. nya av
studerande lockas till forskarutbildning, eftersom
samverkan mcd industrin attraktiv. Många vill dessutomär
arbeta med forskning utanför högskolan eftergärnamen

lång och krävande grundutbildning.en

fort-För och vidareutbildning institutens anställdaav
föreslås möjligheter skapas för kompetensutvecklings-att
terminer för dessa vid högskolan. Vidare föreslås att
instituten involveras aktivt i högskolans utbildning tmer ex
via examensarbeten.

Mindre och medelstora företags verksamhet skulle gynnas
förbättrade kontakter såväl med högskolan medav som

instituten. En satsning samverkan mellan högskolan och
instituten skulle möjliggöra identifiering igångsättningoch

forskningsprojekt i utsträckningstörre idagänav som
stöder utvecklingen mindre och medelstora företag.av

genomföraAtt de angivna förslagen skulle kostaovan ca
40 50 Mkr år i finansiering underexternper en-
övergångsperiod. KOFI det angeläget detattanser
utbyggda samarbetet kommer till stånd. En förutsättning är

särskilda medel kan anslås via statsbudgeten eller i förstaatt
hand Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.
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förhållande till6. Institutens roll i
företagsmå och medelstora

särskild till deKommittén skall i sitt arbete hänsynta
utveckling,mindre företagens behov forskning ochav

förtekniköverföring och service förutsättningarsamt
sådana påverka institutens verksamhet.företag att

6.1 Bakgrund
årens snabbare teknikutveckling och detDe alltsenaste

faktum i ökande utsträckningprodukter ochatt processer
flera helt skilda teknologier medförberoendeär attav

kraven på bredd och djup i företagens tekniskaökar både
kompetens. mindre företag inteMånga svenska är nog
rustade ökade krav vad gällerdessa varkenmötaatt egen
kompetens tillgång till och förmågaeller attgenom
utnyttja teknologiska Samtidigt finns detextema resurser.
betydande teknologiskabrister i det svenska vadsystemet
gäller överföring kunskap och kompetens till framförav
allt mindre företag.

Sverige finns i dag antal aktörer tillhandahållerI ett som
eller tillhandahålla teknisk specialist-skulle kunna

knappast något fallkompetens för de mindre företagen. I
dock mindre företag huvudkunder för dessaär

tillorganisationer. orsak utbudet inteHär ärär atten
organiserat för hantera de mindre företagens problem.att
Aktörema samordnar inte heller sina insatser för mindre
företag.

Jämförelser med andra europeiska länder pekar demot att
offentliga insatserna för tillgodose behovetatt av

i Sverige dekunskapsmässig infrastruktur mindre ochär att
mindre företagen i mindre utsträckning utnyttjathär ex-

tjänster i länder,kunskapsbaserade andraänterna



1997:16SOUSmå medelstora företagoch42

utnyttjamöjligheterföretagsDanmark.exempelvis i Ett att
begränsasteknologiska mottagar-avexterna resurser

möjlig-organisationen. Meni denkompetensen egna
intresseaktörernasdeocksåpåverkasheterna externaav

industrielliverkliga problemenför deförståelseoch
verksamhet.

ommitténOR-KN YF
mellan1996:89, SamverkanNYFOR-Kommittén SOU

företagenmedelstoraochsmåoch dehögskolan
högskolansförbegränsningardet finnskonstaterar att

Bland demindre företag.förrollspelamöjligheter att en
anställdfåtal någonhar endastindustriföretagenmindre ett
stegvisapåfokuseringenutbildning, ochakademiskmed

verksamhetbefintliganslutning tilliförändringar nära
förstanaturligt iblirfortsättningenidet attinnebär ävenatt

företagandrakunder ellersig till leverantörer,vändahand
problem.tekniskalösaverksamhet, förliknandemed att

mindreinvolverasökerrekommenderarNYFOR att man
derasiandra företagomfattarnätverki ävenföretag som

industriforskningsinstitutkontaktnät,naturliga m.m.

pilotprogramNUTEK :s
förregeringen närva-uppdraggenomför påNUTEK av

teknologiskadenstärkaavsiktmedtvårande attprogram
ekonomiskadeinfrastrukturen. Merparten resursernaav

efterfråganföretagensstärkaföranvändaskommer attatt
efterfråganstärktnätverk. Enlokalabyggaoch upp

insti-teknikutbudet därpåökade kravställakommer att
tagitkomplementharviktig roll. NUTEKhar somtuten en

industri-sjupågenomförspilotprograminitiativ till ett som
forskningsinstitut.

varaktigaskall byggaföretagmindreMålet är att upp
kompetens-ochteknik-för sininstitutenrelationer med

tjänsterköpamotiverasskallföretagutveckling. Mindre
problemlösningar ochi forminstituten erbjuder avsom

uppsökandeinslagviktigt ärforskningsresultat. Ett
Pilotprogrammetbesök.personligamedverksamhet

Erfarenheter1996.helapågickochvåren 1995startade
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grund för beslutskall ligga tillfrån programmet om
instituten.vidsmåföretagsprogramframtida

Belotti,Catherineutomstående DrlåtitKOFI har expert,en
verksamhetuppsökandeutvärdera DenSLU, programmet.

allapositivinitierat har upplevtsprogrammet som avsom
den harberörda företag, eftersomoch hosinstituten

på tekniktjänster hosefterfrågantydliggjort latentstoren
finns hospå den kompetensoch visatföretagen som

till behoven.förinstituten att svara

6.2 Förslag
första hand byggasmåföretagsverksamhet bör istärktEn

befintliga kontaktnätutveckla redanbidra tillpå och att
institut utvecklatmindre företag. Demot ensom

förmedla kontakterbör kunna ävenfungerande kontaktyta
kompetensområde. Påinstitut inom dessastill andra samma

till de kontaktnätkopplasinstitutenbör nämnaresätt som
Innovation Relay CentersALMI,utvecklats etc.genom

Forskningsinstitut har blProvnings- ochSveriges a genom
certifieringsverksamhet utvecklatochsin provnings- ett

företag.mindrekontaktnätmycket brett mot

automatiskt, dåuppstår intedetta slagsamverkanEn av
Statenvarandra konkurrenter.måni vissparterna somser

detsåutforma småföretagsprogrambeställarebör attsom
samverkan.premierar

småföretagverksamheti uppsökandeInsäljningsfasen mot
behöver stöd förkostnadstäckning ochfå fullkan inte att

ocksåbasfinansiering behövsbedrivas. säkradEn om
ochutvecklalångsiktighet skall kunnamedinstituten

organisations-ochpåupprätthålla kompetens person-en
verksamhet,Uppsökandesmåföretagen.mednivå arbetaatt

pågåendeförtagit inomden haromfattningi den ramen
långsiktigföremål fördärförbörpilotprogram, utgöra en

nätverkssatsningarövrigamedanbasfinansiering från staten
projekt-fortsättaaktiviteter börandraoch att vara

olika aktörer.finansierade av

l
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tekniknivån hos företagenöka äroöverträf fatEtt sätt attatt
stimulera tillvälutbildad personal. Enanställer vägde att

hos mindresina examensarbetenteknologerdetta görär att
på småföretagexamensarbetenandelenföretag. ldag är

detta finns anledningstimulera tillliten.mycket För attatt
förmedlardär institutenpåbörjade aktiviteternafortsätta de

tillhandahålleroch företagforskarekontakter mellan samt
för examensarbete.handledare

för olikaansvarigaNUTEKmyndigheter ärDe t somex
information ochnå medsvårtharEU-program utatt

Institut medtill mindre företagen.dessa derådgivning om
förföretag kaninriktning dessautbyggd mot svara enen

rådgivningsverksamhetinformations- ochdendelstor av
ochmed svenska företagför fånödvändigär attsom

projekt iforskare bra EU-programmen.med

förslag ökaringår ocksåKOFl:s uppdragI att somge
institutenspåverkamöjlighetermindre företags att

kan skeverksamhet. Detta statenatt genomgenom
initieraföretagmindrevillkor stimulerarförmånliga att

inominstituten tviddelkollektiva FoU-program ex
någrakan besättaStatentekniköverföringsprogrammet. av

styrelser medi institutenssina styrelseplatser representanter
för mindre företag.

det slagsmäföretagsprogramväl fungerandeEtt somav
3 5insats påårligkräverpilotprogrammet utgör en -

institutinstitut. För 15deltagandemiljoner kronor per
miljoner kronorpå 45 75kostnadskulle det innebära en -

år.per
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Kommittédirektiv

förstärkningoch Dir.Omstrukturering av
1994:62industriforskningsinstituten

1994:62Dir

juni 1994.23regeringssammanträde denvidBeslut

uppdragetSammanfattning av

förnyelsegenomföraskallkommitté avEn en
efterskallKommitténindustriforskningssystemet. en
forskningnäringslivsinriktadbehovetgenomgång avav

industritorskningsinstitutensmedförhandlingargenomföra
industritorskningsinstitutensholagiseringintressenter avom en

förförutsättningarangelägetdessutomDetverksamhet. är att
drivna iindustritbrskningsinstituthelttillkomsten nyaav

skallIndustriforskningsinstitutenåstadkommas.bolagsform kan
aktiekapital,förmedelförstärkasochomstruktureras attgenom

omstruktureringen ochförkostnadervissa direktatäckning av
förStiftelsenfråntillförsforskartjänsterfinansiering av

medsamarbetekompetensutveckling. Ett näraochkunskaps-
förförutsättningsåledesstyrelse ärstiftelsesdenna en

törhandlingsarbetet.

näringslivsintressenternabörbolagiseringVid vara
statligaövrigahögskolor,universitet ochmajoritetsägare och

ochkunskaps-förStiftelsenteknikintressenter samt
minoritetsägare.kompetensutveckling kunna som

instituterbjudande och dekaraktärenFörhandlingarna har av
bolagiseras kanlämpligainte bedömsintressenterna attsom av
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drivas vitlare i stiftelseform finnter. Statenseller andra
medverkan bör i det fallet berördautvärderas densenare av
myndigheten.

Omstruktureringen skall leda till forskningden äratt som
direkt inriktad näringslivets omfattning,behov iSkur attmot

forskareantalet i näringslivet industrifiwsknings-ökar, att
institutens funktion brygga ochmellan univcrsitet/högskolaav
näringsliv stärks teknik-, kunskaps- och kompetens-samt att
överföring, särskilt till mindre och ökar.medelstora företag

Uppdraget skall 30avslutat och slutredoviszit densenastvara
november l996.

Bakgrund

lndustriforskningsinstituten utförahar uppgift att avsom
näringslivet efterfrågad forskning nationellabidra tilloch att att
och internationella forskningsresultat vidare företagen.förs till
Kunskap, kompetens teknik strategiskt viktigasteoch deär
faktorerna för svenskt näringslivs framtida konkurrenskrafpEtt

samarbeteväsentligt utökat universitet. högskolor,mellan
forskningsinstitut näringsliv nödvändigt för utvecklaoch är att
dessa faktorer bästa sätt.

Industriforskningsinstituten har viktig roll som gemensamen
forsknings- och utvecklingsresurs för svenska företag. De har
kvalificerad och utrustning, undantagpersonal nästanär utan
belägna i anslutning till högskola och har arbetaatten vana
med företagspecilika utvecklingsproblem.forsknings- och
lnstituten atthar därmed fungeragoda möjligheter bryggorsom
mellan näringsliv universitet/högskola.och

lndtrstriforskningsinstituten näringslivetskan bidra till behovatt
och prioriteringar kan tillgodoses.tillämpad forskningav
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forskning ochblir medel förlnstituten därmed attett genom
kompetensöverföring stärkateknik-, ochkunskaps-

viktig sådanSärskiltsvenska företag.konkurrenskraften hos är
företag.medelstoraför mindre ochverksamhet

framgångsrikasigIndustriforskningsinstituten har visat närvara
iföretagende mindre och medelstoradet gäller att engagera

och lnstituten harforsknings- utvecklingssamarbete. ävenEU:s
tilluppgift och kompetensviktig sprida kunskapattsom en

företag betraktashela landet. lnstituten bör därföröver som en
nationell resurs.

industriforskningsorganisationenEn svaghet hos den nuvarande
flexibilitet i förhållande till utvecklingslinjerbristandeär nya

bredinom näringsliv och forskning. Det svårtär att en
ekonomisk frånuppbackning industrin inom områden samtnya
generellt mindre företag medverka iatt att gemensamma

i vissa fall alltför lågEn svaghet ärprogram. annan en
forskarrörlighet mellan dels institut och universitet/högskola,
dels institut och företag.

Ett övergripande mål enligt regeringens uppfattning skapaär att
främjar kunskapsöverftäringstruktur nödvändig mellanen som

olika forskningsinstitutioner företag säkerställaoch attsamt att
forskning olika tillämpningsniváer och for olika behov
kommer till stånd. För intlustriforskningsinstitutens del kräver
detta högre grad flexibilitet och förmåga ändras i taktatten av
med teknik- kunskapsutvecklingenoch liksom i takt med att
näringslivets struktur och kompetenskrav kunskap ochpâ
förändras. Detta gäller institutens forsknings- och
utvecklingsverksamhet uppgifter försåväl derassom
tekniköverforing, främjande forskarrörlighet mellanav
universitet, högskolor företag, internationelltoch
forskningsuthyte, teknikhevakning m.m.

Industriforskningsinstituten bör i förhögre utsträckningän än
närvarande ispela roll utbildningen forskare fören av
näringslivets behov.
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tjugotalinom Näringsdepartementetes ansvarsområde finns ett
industriforskningsinstitut. underMotsvarande institut finns även
Jordbruksdeparteinentets och Milj- och Naturresurs-
departementets ansvarsområde.

Kommitténs uppdrag

näringslivsinriktadKommittén skall utifrån behovet av
forskning industriforskningsinstitutensförhandla med

universitetintressentföreningar, näringslivsintressenter,övriga
i syftestatliga teknikintressenteroch högskolor andra attsamt

industriforsknings-förnyelse förstärkninguppnå ochen av
instituten skall gallaFörhandlingztrnasystem. ensom

haochbolagisering industrilorskningsinstitutens verksamhetav
institutkaraktären intressenterna. Deerbjudande till somav

iinte bolagisering skallbedöms för ävenlämpadesom
fortsättningen associationsflwm. Statensbedrivas ikunna annan

myndigheter.berördamedverkan fall utvärderasbör i dessa av

Förhandlingarna skall avse
tillförsel bolagisering.aktiekapital vidav-

kostnader vid omstruktureringen,täckning vissa direktaav-
instituten.finansiering forskartjänster vidav-

institutens tillgångar, och-
behovet statlig basfinansiering.av-

viddirekta kostnaderför täckning vissaMedel aktiekapital, av
forskartjänstcr vidfinansieringomstruktureringen samt av

ochkunskaps-Stiftelsen förinstituten tillföras frånskall
stiftelsesmed dennasamarbetekompetensutveckling. Ett nära

förhandlingsarbetet. Vadförutsättning förstyrelse alltsåär en
skall sådanfrån stiftelsengäller aktiekapitaltillförsel enav

förUtgångspunktenagarinflytande.insats stiftelsensmotsvara
majoritetsägare.förhandlingarna näringslivet skallär att vara

Även övriga statligauniversitet högskolorde och samt
i institut önskar utövateknikintressenter ägarskapsom genom
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inflytande på verksamheten skall tillskjuta ägarkapital.
Stiftelsen kan den så finner det lämpligt sinöverlåtaom
aktiepost i det holagiseratle institutet till intressent iannan
bolaget.

Täckning vissa nnstruktureringskostnader skall kunnaav ges
det bedöms främja sammanslagning institut till störreom av

och slagkraftigare enheter. Finansieringen forskartjänsterav
skall syfta till ytterligare teknologisk och mrskningsmässig
förstärkning bolagiserade institut.av

Möjligheten till förändring i takt med framväxten förav nya
näringslivet strategiskt viktiga torskningsinriktningar skall
särskilt beaktas. Det är angeläget förutsättningar Föratt
tillkomsten helt industriñnskningsinstitut drivna iav nya
bolagsform kan åstadkommas. En reell skillnad vid bildandet

sådana bolag. iämtört med omstrukturering redanav av
befintliga industrilorskningsinstitut till bolag, det inteär att
existerar institutsförmögerihetnågon och heller ingen
organiserad intressentgrupp.

Kommittén skall i sitt arbete särskild hänsyn till de mindreta
och medelstora företagens behov forskning och utveckling,av
tekniköverföring och service förutsättningar för sådanasamt
företag institutenspåverka verksamhet.att

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling har möjlighet
finansiera tvärteknologiskt inriktade projektatt för stimuleraatt

samarbete mellan institut och mellan institut och högskola samt
teknik- och kompetensöverföiing till mindre och medelstora
företag. För förändrad institutstruktur bästa möjligaatt ge en
förutsättningar bör kommittén i sitt föraarbete diskussionen
mediStiftelsen förkunskaps- och kompetensutveckling om
medelsanvändningen iföräven dessa ändamål.

Vid omstruktureringsarbetet skall samordningsvinster mellan
institut mellan institut och högskola tillsamt tas vara.
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frånarbete efterfråganVägledande för kommitténs ska vara
betydelseinstitutensinstitutens strategiskaintressenter samt

äri sikt. Detnäringslivet Sverige längreför pásom resurs
i detstrukturerviktigt framgångsrika och effektivasamtidigt att

befintliga tillsystemet tas vara.

förstärkningenomstruktureringen ochförMalet av
denllerfaldigt: stärkaindustriforskningsinstituten är att

näringslivets behov,inriktadforskning direkt attär motsom
stärkai allmänhetnäringslivet,forskare iöka antalet att

ochuniversitet/högskolamellanfunktionen bryggaav
kompetensöverföringen,teknik- ochnäringsliv ökasamt att

företag.särskilt till mindre och medelstora

industriforsknings-gällervadNUTEK unik kompetenshar en
omstrukturerings-ikommitténutnyttjasinstituten och bör av

nödvändigaförutsättsarbetet. NUTEK avsätta somresurser
för kommitténsstöd arbete.

godaochstabilitetkräverVerksamheten vid instituten
förkompetensuppbyggnadförutsättningar långsiktigför att vara

basfinansieringDärför krävskonkurrenskraftig.effektiv och en
institutsrespektivetillinstitutens hänsynverksamhet tarsomav
statligaandraochNUTEKbetydelse.behov och strategiska

därförförutsättsindustriforskningsinstitutenfinansiärer attav
långsiktigadenfinansieringsprinciper säsinaöver attse

samtidigtupprätthållsbasfinansieringen instituten ensomav
flexibilitetÖkad uppnås.

30denslutredovisatochUppdraget skall avslutat senastvara
november 1996.

beaktande.angåendedirektivkommittén regeringensFör gäller
EG-aspekter 1988:43,dir-utredningsverksamheteniav .regionalpolitiska 1992:50dir.konsekvenserredovisning av

1994:23.dir.åtagandenprövning offentligasamt av



dä:
Kommittédirektiv

E851

Kommittén förtillTilläggsdirektiv Dir.
1995:27förstärkningochomstrukturering av

1994:03Nindustriförskningsinstituten

februari 1995.23regeringssammanträde denvidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

förstärkningomstrukturering ochförKommittén av
ochNärings-medskall tillsammansindustriforskningsinstituten

medförhandlingarNUTEKteknikutvecklingsverket genom
förnyelsegenomföraintressenterinstitutens aven

för dettaKommittén harindustriforskningsinstituten. ansvaret
övervägandenuppgift ingår görakommitténsarbete. l att om

existerandemellansamverkansformerlämpliga
lämpligainstitutnyetableringindustriforskningsinstitut, samtav

Möjligheternaverksamhet.institutensförassociationsformer att
slagkraftigarenäringslivetförochskapa större

Utgångspunktensärskiltskall prövas.industriforskningsinstitut
flerabolagisering ärarbete börför kommitténs ettatt avvara

starktverksamhet,effektivför uppnåmedel ettmöjliga att en
medsamverkangodfrån intressenterna, enengagemang

statligtförformlämplighögskoloruniversitet och samt en
kommittén.belysasalternativ skallåtagande. Detta av
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Bakgrund

dir.1994juni26bemyndigande denregeringensMed stöd av
genomföramed uppdragkommittétillkallades att1994:62 en

industriforskningsinstitttten.förstärkningförnyelse och aven
förnyelsegenomföradirektivenenligtskallKommittén aven

behovetgenomgångoch efterindustriforskningssystemet aven
medförhandlingargenomföraforskningnäringslivsinriktadav

bolagiseringintressenterindustriforskningsinstitutens avenom
enligtärDetverksamhet.industriforskningsinstitutens

tillkomstenförförutsättningarangelägetdirektiven dessutom att
kanbolagsformidrivnaindustriforskningsinstituthelt nyaav

inte bedömsintressenternainstitutDeåstadkommas. som av
ellerstiftelseformividaredrivaskanbolagiseraslämpliga att

enligtfallet bördetimedverkanStatensformer.andra senare
myndigheten.berördadenutvärderasdirektiven av

Uppdraget

bolagiseringbeslutatdärefter att avharRegeringen
flerabetraktasskallindustriforskningsinstitut ett avsom

verksamhet. Dettaeffektivuppnåförmöjliga medel att en
kommittén.belysasskallalternativ av

näringslivsintressenternafrämstfrånstarktEtt engagemang
statligaövrigaochhögskolorochuniversitetävenmen

skallKommitténeftersträvas.skallteknikintressenter
medförhandlingargenomföraNUTEKmedtillsammans

mellansamverkansformerlämpligaintressenterna om
nyetableringindustriforskningsinstitut, avexisterande om

institutensförassociationsformerlämpligainstitut samt om
skall ävenförhandlingardessalverksamhet.

högskolorochuniversitet tasmedsamverkansmöjligheter
förhandlingsarbetet.förharKommitténtillvara. ansvaret

näringslivetförochskapa störreMöjligheterna att
särskilt prövas.skallindustriforskningsinstitutslagkraftigare
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Kommittén skall i sitt arbete hålla sig informerad om
översynNUTEK:s finansieringsprinciperna för instituten.av

Ett samarbete med Stiftelsennära för kunskaps- och
kompetensutveckling förutsättning förär kommitténs arbete.en
Kommittén skall därför i sitt arbete ha kontinuerlig och näraen
dialog med nämnda stiftelse tilloch stiftelsen föreslåovan
medelsanvändning för omstrukturering och förstärkning av
industriforskningsinstituten.

Kommittén skall följa direktivetäven dir. 1994:124 till
samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisaatt
jämstalldlietspolitiska konsekvenser.

Näringsdepartementet
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Bilaga 2

Kommitténs ledamöter m m

Kommittén N 1994:03 för omstrukturering och
förstärkning industriforskningsinstitutcn.av

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 23 juni
1994:

Ordförande:

ÖstholmDirektör Lars fr 1994-08-15o m

Ledamöter

Direktör Claes-Göran Beckeman fr 1994-08-15o m

Direktör Ulla frFrang 1994-08-15o m
Direktör Christer Heinegárd fr 1994-08-150 m

Huvudsekreterare Arne Jemelöv 1994-8-15 -
1996-03-07

Professor Gunilla frJönsson 1994-08-15o m

Professor Gunnar Svedberg fr 1995-01-16o m
Professor Lena Torell fr 1994-08-15o m
Professor Mattias Uhlén 1994-08-15 1995-01-16-

Sakkunniga

Dcp.sekr. Ingemar Ahlandsberg fr 1996-04-01o m
Dcp.sekr. Hans Andersson 1994-08-15 1996-03-31-

rådetDep. Elisabeth Bergendal-Stenberg
fr 1994-08-15o m

Dcp.sekr. Christer Berggren fr 1994-08-15o m
Dcp.sekr. BrandinLars 1995-01-16 1995-09-01-
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1996-10-01frBrandtBjörnDepmâdet 0 m
1996-10-011995-9-(1JohanssonDcp.sekr. Peter -
1995-01-161994-08-15SvenssonDep.sekr. Roger -

Sekreterare

1994-08-15frJacobsonEvy mo
1996-10-01frElgLennart mo
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Bilaga 3

Industriforskningsinstitut omfattatssom

uppdragetav

Institut Ort Antal Omsätt- Antal
anställda ning medlems-

1995 1994/95 företag
Mkr

medInstitut NUTEK statlig huvudmansom

Institutet för fiber Göteborg 67 43 160
och polymer-
teknologi, IFP

Institutet för Stockholm 48 32 130
förpackning och Kista
distribution,
Packforsk

Institutet för Göteborg 13 19 100
kvalitetsutveckling
SIQ

Institutet för Stockholm 40 28 265
medieteknik, IMT

Institutet för Stockholm 85 50 55
metallforskning,
IM

Institutet för optisk Stockholm 25 3317
forskning, IOF

Institutet för Göteborg 9 8 53
tillämpad
matematik, ITM



1997:16SOU358 Bilaga

huvudman. forts.statligmed NUTEKInstitut som

148 VI180Qçâtçborg,förInstitutet
verkstadsteknisk sthlm,
forskning, IVF Linköping

,Luleå

972848StockholmKorrosions-
institutet, KI

8854100Qötemrg,förInstitutetSIK - ***ochlivsmedel Lund
bioteknik

19175210StockholmSkogsindustrins
tekniska
forskningsinstitut,
STF

374872LuleåStiftelsen för
metallurgisk

MEFOSforskning,

1151825JönköpingSvenska
gjuteriföreningen

383134Svenska Stockholminstitutet
Kistaför system-

utveckling, SISU

261122Göteborgkeram-Svenska
SCIinstitutet,

75680StockholminstituteSwedish
Kistaof computer

SICSscience,

3907885StockholmInstitutetTrätek,
trätekniskför Jönköping

forskning Skellefteå

794180StockholmYtkemiska
institutet, YKI
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huvudmanstatligmed BFRl nstitut som
2040 24StockholmochCement

Betonginstitutet,
CBI

756Stockholm 7Slâlbyggnadsinstit
utet

SJInstitut med FR
statligsom

Vi huvudman
4 6055 25UppsalaIordbrukstekniska

institutet, JTI

90140 80UppsalaSkogforsk

i huvudmanNaturvårdsverket statligmedInstitut som
i 80126 90StockholmInstitutet för

och Gbg,vatten
luftvård, IVL Aneboda

Ilögskoleanknutna institut:

060 53StockholmMikro-Industriellt
elektronik
Centrum IMCAB,

015Piteå 20Swedish institute
of composites,
SICOMP

understruken.filialer huvudorteninstitut medFör är

500stiftare och har 2verkstadsindustrierSverigesVl, ca
medlemmar

Stiftelsen Bioteknisksammanslagningen medGäller före*
Forskning
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Bilaga 4

KOFI-överläggningar institutenmed
Lägesrapport november 1996

-

KOFl:s arbete har igång utvecklings- ochsatt en
förändringsprocess instituten.på Processen har kommit
olika långt. KOFI lämnar sitt uppdrag det viktigtNär är att
arbetet med vidareutveckla instituten inteatt stannar upp.
Som vägledning för den del det fortsatta arbetetav som
förutsätts ske de avtalsslutande myndigheternagenom
lämnas följande lägesrapport.

IT-området

IMC, Industriellt MikroelektronikCentrum AB

Samverkansområden mellan IMC och lOF respektive IMC
och IVF identifierade. IMC önskar breddat ägande i första
hand från industriföretag. Högskolans förägande som

oreglerat i samband mednärvarande börär över attses
statligt holdingbolag bildas. vidareutvecklingEn av
småföretagsprogrammet bör i samverkanövervägas, gärna
med IOF.

IOF, för optisk forskningInstitutet

liten verksamhet och uppfyller inteInstitutet har relativt
ktiterielistan gäller IOF har utgjortfrämst vad storlek. ett av
KOFI:s pilotfall i kontakt med Stiftelsen för kunskaps- och

bolagiseras vid årsskiftetkompetensutveckling. Institutet
96/97. Framtida lokalisering utreds. Förhandlingar med
Stiftelsen för kompetensutvecklingkunskaps- och pågår

imed avsikt institutet. Som led detta utredsstärkaatt ett
till samgående med IMC.möjligheternaäven ett
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systemutvecklingförSvenska institutetSISU,
scienceofSwedish instituteSICS, computer

medieteknikförInstitutetIMT,
SICSochSISUmellanidentifieradeSamverkansområden

och kompetens-kunskaps-förStiftelsenIMT.och
bildandetinitiativ nyttetttagitutveckling har av

TillämpadförInstitutetkallatIT-institutgemensamt
intressentföreningarnaDeInformationsteknik AB. tre

medtillsammans1997vårenunderkommer gemensamtatt
utredavidarebolagetnybildadeför detstyrelsen
deiverksamheten treintegreraförförutsättningarna att

1997.julifrån lbolageti detinstitutennuvarande nya

materialteknikochVerkstads

forskningverkstadstekniskförIVF, Institutet
inrättandetillinitiativtagitCTHmedtillsammansharIVF

medforskarcentruminternationelltochinstitutionenav
stödsInitiativetelektronikproduktion. avgrundutbildning i

förStiftelsenmedñnansicringsfrågantagitKOFI uppsom
utökatdialogkompetensutveckling. Enoch omkunskaps-
utredsinstitutetBolagiseringIMC.medförssamarbete av

1997.under

polymerteknologiochfiberförInstitutetIFP,
polymerforskningskompetenslFPsstärkafinnsBehov att

börSICOMPmedDubbleringområden.vissainom
avståndgeografisktönskvärt,samarbeteundvikas, men

försvårande.
Stiftelsenmedförstärkning tasDiskussion uppavsesom

viktigIFPkompetensutveckling. ärochkunskaps- enför
Bolagiseringsmåföretagssatsning. avfortsattilänk en

1997.underutredsinstitutet
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Svenska.SCI, K eraminmtutet

inteliten verksamhet och uppfyllerInstitutet har relativt
sker ikriterielistatt främst gäller storlek. Verksamhetenvad

institutet samtidigtsamverkan med CTH, där ärnära en
har tillsammans medorganisatorisk enhet. Institutet

väljersin situation. dagslägetintressentkrctsen löversett
högskolcpositionenverksamheten utifrånutvecklaattman

allians institut.skapa medän närmare annatattsnarare en

Svenska Gjuteriföreningen

Gjuteriföreningen har väl utvecklad verksamhet moten
medlemsföretag består många småföretag.sina som av

långsiktiga behovet uppkopplingKOFI har pekat på det av
bredda fördjupa denhögskolesystemet för ochmot att

för verksamheten.vetenskapliga basen

mctallfonvkningförIM, Institutet

tagit initiativ tilltillsammans med YKI KI och IVLIM har
institutshus på område.KTHsnytt gemensamt

medföra fördelar förSamlokalisering skulle raden
vidare Stiftelsen förinstituten. KOFI har fört förslaget till

kompetensutveckling, dock meddelatkunskaps- och som
utrustningi princip inte finansierar byggnader ellerattt man

frågan återförts till instituten.ouch har

föreslagit fogningscentrumSvetskommissionen har ett
förordar verksamhetenknutet till och KOFIIM KTH. att

drivs delkollektivt vid IM.ettsom program

K"I Korrosionsinstitutet
,

och pågår skulleProjektsamarbete med YKI lM men
projekt.kunna stärkas ytterligare fler gemensammagenom

sitt småföretagsprograminstitutet behöver stärka om
möjligt finansiella insatser från Stiftelsen förgenom

kompetensutveckling. bör sökas förkunskaps- och Former
intressentkrctsen. Bolagiseringfå med fler småföretag iattt

under 1997.institutet utredsav
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metallurgisk forskningStiftelsen förMEFOS,
internationell uppdrags-nationell ochInstitutet har stor

ochspeeialutrustningförutsätterverksamhet tungsom
ökadpå behovetspeciellt pekatKOFI harkompetens. av

ochbreddaförhögskolcsystemetkoppling attmot
verksamheten.förvetenskapliga grundenfördjupa den

ofSwedish compositesSIC OMP, institute
ochteknikområdesmaltomfattarverksamhetInstitutets ett
ochstorlekgällerkriterielistan vadinteuppfyllerinstitutet
ochhuvudmanLuleåhögskolanharInstitutetbredd. som

uppdragsform. KOFIinäringslivet skerarbetet gentemot
industri-tvåförunderlagfinnsintedetattanser

KOFI rekom-polymeromrädet.forskningsinstitut inom
ioch IFPSlCOMPmellansamarbete medutökatmenderar

skäl.geografiskaochfinansiellamöjligtmån detden är av

materialBiologiska

tkemiska institutetYKI, Y
förstärkapilotprojekt förKOFl:sutgjort attharYKI ett av

förStiftelsenfrånfinansieringverksamheten genom
kompetensutvecklingochkunskaps- .

ochkunskaps-förStiftelsenpågår medFörhandlingar
iförstärkningfinansiellbeträffandekompetensutveckling

heltberäknasbolagiseringmedsamband genom-varasom
finansieringförhandlasVidare1998.janförd l avom

industri-och YKI,KTHmellanprofessurgemensam
smâföretagsprogram.utökatdoktorander och ett

distributionochförpackningförPackfonvk. Institutet
kopplingmedkomplextFörpackningsområdet är mot en

dialogKOFI:svetenskaper.ochskilda kompetenserrad
fokuseringinstitutetsfrämstPackforsk har rörtmed egen

ochinstituttill andraförhållandeikompetensbasoch
förpacknings-delarolikaverkar inominstitutioner avsom

området.
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intressent-iidagbedrivsUppdragsforskningen ett av
förutsätt-utreds1997Underhelägt AB.föreningen

verksamheten.bolagisera helaningarna för att

bioteknikochlivsmedelförSIK- Institutet
förstärkaförpilotprojektKOFI:sutgjorthar attSIK ett av

förStiftelsenfrånfinansieringverksamheten genom
pågårFörhandlingarkompetensutveckling.ochkunskaps-

främstförstärkningfinansiellbeträffandestiftelsenmed
universitet.Lundsmedsamarbetetutökaderörande det

småföretagsprogram,ocksåomfattarFörhandlingarna
Stiftelsenintegreringförindustridoktorander, avprogram

finansieringSIK,ochForskningBioteknisk samt av
bolagisering.medi sambandkostnader

Verksam-bolagisering.beträffandepilotfallvaritSIK har
Instituts-aktiebolagsform.1997 ijanbedrivs från lheten

kommeraktierna,inledningsvis attstiftelsen äger som
stiftelsensamband medi1997vårenutskiftas under att

avvecklas.

forskningträtekniskförTrätek, Institutet
pilotprojekt förKOFI:sutgjort attTrätek har ett av

från Stiftelsenfinansieringverksamhetenförstärka genom
Förhandlingarkompetensutveckling.ochför kunskaps-
förstärkning ifinansiellbeträffandestiftelsenpågår med

ochsmåföretagsprogrambolagiscring,medsamband
högskolesamarbete.

eftersomspeciellt intressevaritbolagiscring harTräteks av
TräforskbildatTrätek harinuvarande intressenter vars
allmänhetiträteknisk FoUfinansierasyfte är att

genomförafinnsPlanerTrätek.tillbegränsat att
med den1997under våreninstitutetbolagisering av

majoritetsägare.intressentföreningentidigare som
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forskningsinstituttekniskaSTFI, Skogsindustrins
förändringgenomförtInstitutet har nyligen störreen av

till intressentkretsensorganisationen anpassadden egna
avgränsadIntressentkretsen starktbehov och villkor. är

anslutningsavgift. KOFIhögbland på grundannat anserav
möjliggörfinna formerangeläget för institutetdet att som

Frågan framtidamindre företag delta..föräven att om
1997.utredas underassociationsfonn kommer att

Byggnadsomrâdet

ochCBI, Cement Betonginstitutet
uppfyller inteochrelativt liten verksamhetInstitutet har

KOFI hargäller storlek.kriterielistan främst vad
beträffandeöverläggningarinitierattillsammans med BFR

där flerindustriellt byggandeförett gemensamt program
forsknings-skulle kunnainstitut och högskolor vara

näringslivetsfåhittills inte lyckatsutförare. harDet att
sådantför ett program.engagemang

Stålbyggnadsinstitutet
verksamhet främstbegränsadInstitutet har mycket aven

kriterielistan.uppfyller inteochfrämjande karaktär
del ikunna störreInstitutet skulle utgöra ett programen

industriellt byggande.för

jöområdetMil

luftvård, AB.för ochIVL, Institutet vatten
förtjänat referensoch hardrivs i bolagsformIVL som

institut.bolagisering övrigaav
kriterielistan föruppfyllerbedömning IVLKOFI:s är att

kan stärkaskompetensbaseninstitut ettatt genommen
KOFI:solika högskolor.meddjupare samarbete
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tillanknytningmiljöfrågor medcentralauppfattning är att
hanterasverksamhetsområden börinstitutsandra av

samarbetspartnerkan härrespektive institut. IVL utgöra en
samordnandeoch resurs.

jordbruksområdetochSkogs-

Skogforsk
Institutetmed KOFI.hearingdeltagit iInstitutet har som

intressentkrets.engageradharomstruktureratsnyligen en
sittunderrättatSJFRochhållit institutetKOFI har om

arbete.

Jordbrukstekniska institutetJTI,
harInstitutetmed KOFI.hearingdeltagit iInstitutet har
förförutsättningarbeträffandemed KOFIdialogfört en

b-olagisering.

medverksamhetenbyggafinns ett nyttFörslag utatt
entrepenadmaskiner.omfattaskulleprogram som

kanmotlinansieringstatligfinnsIndustriellt intresse om
erhållas.

Övriga institut

matematiktillämpadförITM, Institutet
vilketprogramstyreseliknande former göriITM arbetar

Institutetlämplig.mindrefinansieringsmodellendlen nya
tillkopplingardirektaverksamhetuppskattadbedriver utan

KOFI.planerad frånåtgärdspeciellinstitut. Ingenövriga

kvalitetsutvecklingförS IQ, Institutet
kvalitet,främjandeverksamheten ärHuvuddelen avav

vilketformerprogramstyrelseliknandedrivs iFoU-delen
lämplig.mindrefinansieringsmodellendengör nya
låter siginteverksamhetuppskattadbedriverInstitutet som
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industriforskningsmodellen.inplaccras i den renodlade
speciell åtgärd planerad från KOFI.Ingen

SP. Sveriges och 0r.skning.vinstitutProvnings- F

Forskningsinstitut SPSveriges Provnings- och ägs av
omfattas dänned inte KOFIs direktiv,ochstaten av men

industriforsknings-liknar i sitt arbetssätt på många sätt
instituten. Institutet alla delarhar brett kontaktnätett mot

svensk industri, från teknikpassiva till företag med egenav
samtidigthögteknologisk kompetens, och samverkar med
Sverigeantal högskoleinstitutioner både i ochett

nätverk förSP medverkar också i flera deutomlands. av
teknikspridning skapas.som nu

353110,

äger
P åä3Kid"OCL



utredningar 1997offentligaStatens

förteckningKronologisk

för U.gymnasieskolanDen steg.stegnya -. lnkomstskattelag,delHll. Fi.. Fastighetsdataregister.Ju.. Förbättradmiljöinfomation.M.. föreffektivarestödAktivt lönebidrag.En. arbetshandikappade.A.
fordonsfrágor.K.i trañk-ochLänsstyrelsemasroll. förändringFemtioårByrákratini backspegeln. av. förvaltningsomráden.Fi.sex

hälsa.ungdomarspsykiska® Röster barnsochom. verksam-förvaltning.FörändringochFlexibel. statsförvaltningenshetsanpassningav
struktur.Fi.

Fi.för valutapolitiken.Ansvaret
sysselsättning.Fi.Skatter,miljöoch

inforZOOO-skiftet.Referatoch.IT-problem
från hearinganordnadslutsatser aven

december.lT-kommissionenden18
l/97. K.lT-kommissionensrapport

.Regionpolitikför helaSverige.N.

.lT i kulturenstjänst.Ku.
framväxtsamspelet.Resultatstymingens.Det svåra

problematik.Fi.och
industriforskningsinstituten.N.utveckla.Att



offentliga utredningar 1997Statens

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
Fastighetsdalaregister.3

Socialdepartementet
psykiskahälsa.8Röster barnsochungdomarsom

Kommunikationsdepartementet
fordonsfrâgor.6Länsstyrelsemasroll i trañk-och

ZOOO-skiftet.Referat slutsatserlT-probleminför och
IT-kommissionenfrån hearinganordnad denen av

1218december.IT-kommissionens 1/97.rapport
Finansdepartementet

dell-lll. 2Inkomstskattelag,
Byrákratini backspegeln.Femtioår förändringav

förvaltningsomrâden.7sex
ochFlexibelförvaltning.Förändring verksam-

statsförvaltningensstruktur.|9hetsanpassningav
for valutapolitiken.10Ansvaret

Skatter.miljöochsysselsättning.ll
svåra ResultatstymingensframväxtDet samspelet.

ochproblematik.15

Utbildningsdepartementet
gymnasieskolan för 1Den steg steg.nya -

Arbetsmarknadsdepartementet
förAktivtlönebidrag.Etteffektivarestöd

arbetshandikappade,5

Kulturdepartementet
14IT i kulturenstjänst.

handelsdepartementetNärings- och
Sverige.13Regionpolitikförhela

industriforskningsinstituten.16utvecklaAtt

lvliljödepartementet
miljöinfomation.4Förbättrad









FRITZE
STOvCKáLJÃ/tPOSTADRESS:m6 47

TELEFON103690FAX:08-2050 919-021,

ISBN 91-35-20566-8
ISSN 0375-250X


