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Resultater 

• Studietilbudet 
• Gjennomføring 
• Antall doktorgrader 
• Kompetanse 
•  Publisering og 

formidling 
•  Finansiering EU/NFR 
• Kommersialisering 
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Noen resultatområder på 
innovasjon/samfunnsoppdraget 
•  Publisering - det publiseres stadig mer i norsk 

forskning – og norske forskere siteres mer 
internasjonalt 

•  Formidlingsaktivitet – betydelig formidling 
over et bredt spekter av formidlingsformer 

•  Åpen  tilgang (OA) – sterkt stigende 
 
•  Kandidater  

–  UH sektoren tar unna 
 
•  BOA – noe reduksjon 
•  Kommersialisering – i god utvikling 
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BOA-inntekter utenom NFR og EU 
ved statlige UH-institusjoner 
2008-12, 1000 kr. 
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Kommersialisering 
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Omstilling og innovasjon 

Klima Offentlig 

Privat Helse 
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Fra klimaforskning til nyskaping 
Bergen har noen av verden fremste 
klimaforskningsmiljøer.  
 
- ”Det er et svik mot samfunnet å ikke ta tak i 
den forskningen som blir gjort og sette den ut i 
verden.” 
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Helse Omsorg 21 
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Innovative løsninger for helse- og 
omsorgstjenestene 
•  Regjeringen vil 

–  prioritere samhandlings-, translasjons,-
praksisnær klinisk forskning og 
implementering for å sikre at ny kunnskap 
kommer ut i tjeneste og få kunnskap om 
effekten av ulike tiltak 

–  støtte opp under systematisk arbeid for å 
identifisere kunnskapsgap og –behov 

–  styrke samspillet mellom helsesektoren og 
UH-sektoren, blant annet gjennom økt bruk 
av bistillinger 

–  utrede virkemidler som kan bidra til økt 
samarbeid mellom offentlig finansierte 
helseforskningsmiljøer og næringsliv 
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Sentrale tiltak - innovasjon 

•  Åpen tilgang til forskningsresultater 
•  Ny gaveforsterkningsordning 
•  Offentlig PhD 
•  Vurdere organisering og finansiering av 

TTO`ene 
......... 
•  Profilering for kvalitet 
•  Gjennomgang av finansieringen av 

universiteter og høyskoler 
•  Heve status og kvalitet i utdanningen 
 



12 Kunnskapsdepartementet 

Åpen tilgang til forskning 
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Gaveforsterkningsordning 
 •  Ordningen vil gi institusjonene som 

mottar gaver frihet til selv å vurdere 
hvordan den offentlige forsterkningen 
skal brukes innenfor områdene 
vitenskaplig utstyr, infrastruktur eller 
stipendiater. 

•  Slik sikrer vi at 
gaveforsterkningsordningen bygger opp 
under de overordnede forskningspolitiske 
prioriteringene og institusjonene får 
større handlingsrom. 

•  Regjeringen vil komme tilbake til 
størrelsen og innretningen på ordningen i 
statsbudsjettet for 2014. 
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Utrede en ordning tilsvarende 
nærings ph.d-ordningen for 
offentlige virksomheter 

•  å støtte offentlig sektors arbeid med 
forbedring gjennom målrettede og 
praksisnære forskningsprosjekter  

•  å utdanne forskere med innsikt i 
betydningen av FoU i offentlig sektor 

•  å bygge nettverk og utveksle 
kunnskap mellom offentlige 
institusjoner og forsknings- og 
innovasjonsmiljøer. 
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Kommersialiseringsaktører 
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Profilering for kvalitet 
•  Videreutvikling av SAK-politikken:  

–  bedre arbeidsdeling og profilering 
–  støtte til frivillige fusjonsprosesser 
–  spesiell oppmerksomhet mot at:  

Ø  noen institusjoner når høyere i 
internasjonale sammenligninger 

Ø  innsatsen konsentreres i 
profesjonsfagene 

•  Foreta en helhetlig gjennomgang av 
finansieringen av høyere utdanning og 
forskning 
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Samspill om kompetanseutvikling 

•  Forsterke samarbeidet mellom utdanningene 
og arbeidslivet 

•  Forsterke samspillet mellom utdanning og 
forskning 

•  Stimulere til utvikling av fremragende 
utdanningsmiljøer 

•  Mer internasjonal sammenlignbar kunnskap 
om kvalitet i norsk høyere utdanning 
–  evaluere elementer i kvalitetsreformen 
–  utvikle indikatorer for fremragende 

utdanning 
–  gjøre internasjonalt sammenlignbare 

evalueringer 
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Hovedbudskapet var 

•  Ambisjonene og forventninger er der og de er store 
•  Resultatene kan bli ennå bedre… vær kreative og 

nyskapende i arbeidsformer og arenaer for samspill 
•  Få fram og bruk kunnskapsgrunnlaget  
•  Innovasjon – samfunnsoppdraget må forstås  bredt 
•  Kandidatene er kanskje det viktigste UH leverer og 

det viktigste bidraget til innovasjon og omstilling 
•  Tverrfaglighet viktig – for å møte samfunnets 

kunnskapsbehov og for å kunne omsettes i 
innovasjon og praksisutvikling 

•  Profil – også i samfunnsoppdraget, gjennomgående 
integrert i strategier og virksomhetsmål 


