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TankeromNTNU-Sintef

Trondheims-miljøet er et lite punkt på kartet i den internasjonale forskningsverdenen. Tiden er
derfor moden for et mer forpliktende fellesskap mellom NTNU og Sintef.

NTNU-Sintef miljøet erNorges
desidert største teknisk-naturvi-
tenskapelige forskningsmiljø,
og er også et stortmiljø i euro-
peisk sammenheng.Miljøet ut-
danner 75-80 prosent av alle
siv.ing. i Norge, ogmålet er å ut-
vikle ny kunnskap for et bedre
samfunn. Det har skjedd en ri-
vende utvikling siden Sintef ble
unnfanget for over 50 år siden.
Slik jeg ser det er detmange
grunner til at NTNU-Sintefmil-
jøet bør tenke nye tanker om-
kring sin egen forskning og ver-
diskapingsvirksomhet. Jeg vil i
denne kronikken gi en begrun-
nelse for hvorfor en nytenkning
er nødvendig, og foreslå enmo-
dell somkan vitalisere regional
og nasjonal verdiskaping.

Det er idagbetydelig overlapp
mellom aktivitene iNTNUog
Sintef, en overlapp somhar økt
med tiden. Dette skyldes foran-
dringer både iNTNUog Sintef.
■ NTNUhar utviklet sin orga-
nisasjon for å håndtere ekstern-
finansiert forskning på en pro-
fesjonellmåte. Dette gjelder
intellektuelle rettigheter, pro-
sjektstyringsverktøy, og leder-
kompetanse.
■ Eksternaktiviteten vedNTNU
er økende, ogmange av pro-
sjektene har karakter av å være
oppdragsforskning.
■ NTNUharmuligheten for å
opprette egne eller deleide AS
for å utvikle sin aktivitet innen
anvendt forskning. Et eksempel
på dette var etableringen av
NTNUSamfunnsforskningAS i
2004.
■ NTNUog Sintef har begge
opprettet egne selskaper som
skal ivareta intellektuelle rettig-
heter og nyskaping.

For noen tiår siden var Sintefs
konsulent-virksomhet beskje-
den. Situasjonen er annerledes
idag. En signifikant del av akti-
viteten ligger nærmere konsu-
lentverdenen enn forsknings-
verdenen. Denne endringen
aktualiserer følgende problem-
stilling: Bør den konsulent-
tunge delen av Sintef omdannes
til et eller flere kommersielle fo-
retak, og den resterende forsk-
ningstunge delen integreres tet-

teremedNTNUenn tilfellet er
idag? Før vi ser nærmere på
dette vil jeg nevne noen andre
utviklingstrekk sompåvirker si-
tuasjonen:
-NTNUog Sintefs avdelinger er
i stort omfang samlokalisert og
institusjonene har utviklet en
felles strategimed et uttaltmål
omå videreutvikle samarbeidet.
Dette er positivt,men det er alli-
kevel slik at samarbeidet innen-
for flere sektorer er svakt eller
ikke-eksisterende.
-Det er stadige diskusjoner
rundt institutt-sektoren i norsk
forskning, for eksempel i den
siste stortingsmeldingen om
forskning fra 2005. Det er ikke
usannsynlig at det kan bli be-
tydelige endringer i løpet av de
neste 5-10 årene. Et eksempel på
en strukturell endring var etab-
leringen av forskningsselskapet
IRIS AS til erstatning for Roga-
landsforskning. IRIS AS er eid i
fellesskap avUniversitetet i
Stavanger og stiftelsenRoga-
landsforskning. Dette og andre
eksempler aktualiserer tanken
om strukturelle endringer i
Trondheim.
-Sintefs stilling i forhold til skat-
teplikt er uklar som følge av en
dom i Trondheim tingrett i
2006. Retten la til grunn at Sin-
tef er skattepliktig blant annet
fordi en vesentlig del av inn-
tektene kommer fra oppdrags-
forskning og derfor styres ut fra
forretningsmessige prinsipper.
Uansett endelig utfall av denne
saken utfordrer tydeligvis da-
gens situasjon regelverket.

Jeg tenker meg aktiviteten i
NTNU-Sintefmiljøet inndelt i
tre kategorier: grunnforskning,
anvendt forskning, og industri-
ell virksomhet. Trondheims-
miljøet er idag dominerende in-
nen anvendt teknisk-naturvi-
tenskapelig forskning.
Industrialiserings-aksen er
imidlertid svakere. Dette borger
for følgendemodell:
■ Grunnforskningen bør være
universitetsbasert slik den i ho-
vedsak er organisert idag, og
den bør derfor være endel av
NTNUs ordinære virksomhet.
■ Forskningen i Sintef og den
anvendte forskningen iNTNU
bør organiseres i ett selskap le-
det av et profesjonelt styre og
eid av Sintef ogNTNU i felles-
skap. Som et første estimat kan
vi tenke oss at dette selskapet vil
inkludere omkring 50 prosent
av dagens Sintef-aktivitet og all
anvendt teknisk-naturviten-
skapelig forskning vedNTNU.
■ Den resterende delen av Sin-

tefs virksomhet kan organiseres
i et eller flere rent kommersielle
selskaper. Som et tanke-eks-
periment kan vi tenke oss fem
selskaper innen områdene IKT,
maritim virksomhet, petroleum,
helse, og strategisk rådgivning,
hvermed en intiell årlig om-
setning på 100-300millioner
kroner.

Hvilke fordeler gir ett felles-
selskap for anvendt forskning?
Dersomden anvendte forsk-
ningen iNTNUog Sintef orga-
niseres i ett felles selskap, kan
aktiviteten samkjøres bedre og
mer forpliktende enn idag.
NTNUkan rute deler av sine
strategiske forskningsmidler
inn i et felles selskap. Videre vil
NTNUkunne legge klarere fø-
ringer på atmedarbeidere be-
nytter fellesselskapet i sin an-
vendte forskning.
Fellesselskapet vil helt udis-
kutabelt være fritatt for be-
skatning til forskjell fra dagens
noe uklare situasjon hvor endel
aktører hevder at Sintefs virk-
somhet skal skattlegges. Slik jeg

ser det er et eiermessig felles-
skap en framtidsrettet løsning
somgir den nødvendige for-
pliktelse og de riktige insentive i
begge institusjoner.
De fem selskaper innen om-

rådene IKT,maritim sektor, pet-
roleum, helse, og strategisk råd-
givning kan danne kjernen i nye
selskapermed et betydelig
vekstpotensiale. Idag hemmes
vekstmulighetene av stiftelses-
lovgivningen somSintef er un-
derlagt.Medarbeidere vil for ek-
sempel kunne tildeles aksjer i
eget selskap, etmeget vanlig in-
sentiv i kunnskapsbaserte vekst-
selskaper for å gimedarbeidere
del i verdiskapingen.

Videreutvikling av de fem sel-
skapene kan gjøres uten hen-
syntagen til at produktspektret
begrenses til forskningsbaserte
produkter og tjenester. Videre
vil selskapene kunne utvikle
strategiske allianser, og kjøpe
opp og skalle av virksomhet for
å tilpasse seg dynamikken i eget
selskap og imarkedet. Vekst-
mulighetenemed basis i sel-

skaper somhar en initiell om-
setning på 100-300millioner gir
veldig interessante regionale og
internasjonale vekstmuligheter.
Trondheims-miljøet er et lite

punkt på kartet i den inter-
nasjonale forskningsverdenen.
Behovet for etmer forpliktende
fellesskapmellomNTNUog
Sintef som et virkemiddel for
mer effektiv forskning og verdi-
skaping er en relativt vanlig
kommentar fra utenlandske
forskningsstrateger somkikker
inn i det norske forsknings-
landskapet. Et ferskt eksempel
på dette var kommentarer fra
Barroso-rådgiver professor
Frans vanVught sombesøkte
NTNU i forrigemåned.
Etterord
Tanken omett felles forsk-
ningsselskap som jeg har be-
skrevet ovenfor, er egentlig ikke
helt ny. For noen år siden var det
relativt seriøse diskusjoner om-
kring dette. Dette toget ble imid-
lertid parkert og står fremdeles
på perrongen.

bjarne.foss@itk.ntnu.no
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Samarbeid: Tiden er moden for et tettere samarbeide mellom NTNU og Sintef, mener kronikkfor-
fatteren. Foto: MORTEN ANTONSEN


