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Forskningsmeldingen 2013 
Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? 





Målbildet  



•  Democratization of knowledge 
and access 

•  Contestability of markets and 
funding 

•  Digital technologies  

•  Global mobility  

•  Integration with industry  



	  	  Norge	  må	  kompensere	  



Eye catching sign outside of the 
Norwegian Seamen’s church, NY 



Godt utgangspunkt for å 
realisere store ambisjoner! 



Langtidsplan for forskning    

•  Regjeringen sier den vil: 
–  Lytte til innspill fra sentrale aktører i FoU-sektoren 
–  Legge bedre til rette for dristighet og fornyelse i 

forskningen 
–  Øke verdiskapning og fornyelse i næringsliv og 

forvaltning 
–  Stimulere til økt internasjonalt og nasjonalt 

samarbeid 
 



Regjeringen satser på kvalitet   

•  Det utvikles noen internasjonalt ledende 
utdannings- og forskningsinstitusjoner i 
Norge  

•  Innsatsen konsentreres for å styrke 
kompetanse og forskning i profesjonsfagene 



Endring i finansiering   

•  Dagens innretning på finansieringen bidrar 
ikke til mål som kvalitetsutvikling, god 
arbeidsdeling, faglig konsentrasjon eller 
utvikling av institusjonelle fortrinn  

•  Økt rammebevilgning til institusjoner som har 
vist evne til å etablere robuste miljøer og har 
gode resultater å vise til 

 
 



Sterk og målrettet internasjonalisering 

•  Globalt – klarere prioritering 
•  Utvikling av et europeisk forskningsområde 
•  Samarbeid med strategisk viktige land 

utenfor EU 
•  God sammenheng mellom forskning og 

høyere utdanning i internasjonalt samarbeid 
 



Norge og Norden: 
ERC-tildelinger til Norge sammenlignet med 
nordiske universiteter 
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Samspill: 
Forskning, utdanning og innovasjon   

•  Kunnskapstriangelet 
 
•  Gjøre kunnskap tilgjengelig 

•  Gaveforsterkningsordningen 



Innovative løsninger 

•  Diagnose: Behov for omstilling 
–  Fra oljeøkonomi til nye kunnskapsbaserte 

næringer 
–  Trenger mer forskning i næringslivet 
–  Innovasjon i offentlig sektor (helse og omsorg) 
–  Bedre samspill mellom forskning og næringsliv/

offentlig sektor 
•  Men hvor blir det av tiltakene? 

–  Styrker eksisterende ordninger 
–  Nærings-ph.d. for offentlig virksomhet 



En attraktiv forskerkarriere 

•  God personalpolitikk er avgjørende 

•  Forskermobilitet, kunnskapsdeling og internasjonal 
rekruttering 
–  Forskermobilitet = fra én stilling til en annen – nasjonalt og 

internasjonalt (fri flyt av arbeidskraft) 
–  Karriereveier – alle doktorander vil ikke kunne forske 
–  Midlertidighet – handlingsplaner for reduksjon, senere evt. 

økonomiske virkemidler 

 



Ta vare på potensialet   

•  Innstegsstillinger 
–  for unge, særlig talentfulle forskere  
–  medisin og realfag 
–  andre fagmiljøer har samme behov 

•  Studentaktiv forskning 
–  Bedre samspillet mellom undervisning og 

forskning 
–  Utdanne gode kandidater med forståelse for 

forskning 



UHR kommenterer Lange Linjer 

•  Forutsigbare rammer gir handlingsrom for spissing 
og profilering 

•  Bør benytte den store aldersavgangen til faglig 
nytenkning – både innen og mellom fagområder 

•  Må identifisere hvorfor spissing og profilering ikke 
skjer i ønsket grad i dag 

•  Utnytte potensialet for økt samarbeid mellom UH-
institusjoner og arbeids- og samfunnsliv 



UHR kommenterer Lange Linjer forts 

•  Mål for finansieringsmodellen må være å legge til 
rette for variasjonsbredde i fagprofil og oppgaver 

•  For å få ned midlertidighet må forutsigbarheten økes 
•  Innstegsstillinger: ordningen må konkretiseres og bør 

gjelde for alle fag 
•  Ønsker konkrete tiltak rettet mot samspill med 

arbeidslivet 
•  Mer samspill og helhetstenkning på tvers av 

departementer og sektorer 



•  Profilering av kvalitet i UH-sektoren  
•  Sterkere og mer målrettet 

internasjonalisering 
•  Samspill mellom forskning, utdanning og 

innovasjon 
•  En attraktiv forskerkarriere 
•  Innspill til arbeidet med langtidsplan 

Ny hverdag for forskningsadministrasjonen 



Det vil si… 

 
TENKE HELHETLIG….. 
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….og i lange linjer  

Fremleggelse av Perspektivmeldingen 2060 
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LYKKE TIL MED ET VIKTIG ARBEID! 


