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Realvekst på 32 prosent 
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Målt som andel av BNP har den offentlige FoU-innsatsen økt fra 0,79 prosent i 2005 
til 0,92 prosent av BNP i 2013. 

til forskning 2005–2013 



4 Kunnskapsdepartementet 

Status: Det går bra, men vi har større 
ambisjoner 

Det er et potensial for  
•  å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape 

noen flere forskningsmiljøer i internasjonal 
toppklasse 

•  å legge bedre til rette for dristighet og 
fornyelse i forskningssystemet og i utvikling 
av næringsliv og offentlig sektor 

•  sterkere internasjonalisering i deler av 
systemet og god sammenheng mellom 
nasjonal og internasjonal virkemiddelbruk 

•  enda bedre samspill om utvikling og bruk av 
kunnskap 
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Målene videreføres 

I tillegg understrekes utdanningskvalitetens betydning for 
samfunnets omstillings- og innovasjonsevne 
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Langtidsplan 

•  Regjeringen vil utvikle en 10-årig langtidsplan 
for forskning og høyere utdanning for å  
–  sikre langsiktighet og forutsigbarhet for 

forsknings- og høyere utdanningsmiljøene 
–  legge til rette for en åpen debatt om 

nasjonale kunnskapsinvesteringer 
–  møte framtidige kunnskapsbehov på en 

koordinert måte 
–  tydeliggjøre sammenhengen mellom 

politiske prioriteringer og virkemidler 
Planen skal fremmes i forbindelse med 

budsjettet for 2015 
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Samspill og kunnskapsflyt 

•  Forskningsetikk 
•  Mer kunnskap om avkastning av FoU-

investeringene 
•  Akademisk frihet for instituttene 
•  Åpen utdanning 
•  Åpen tilgang til artikler og data 
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Internasjonalt samspill 

• Økt internasjonalisering for økt kvalitet 
• Tydeligere prioriteringer – samarbeid med 
hvem? Hvordan?  

• strategi for forskningssamarbeid med 
Europa med tydelige mål og prioriteringer  
• styrke orienteringen mot viktige land 
• samarbeid med lavinntektsland 

• Horisont 2020 
• Utvikle Svalbard som plattform for 
internasjonalt samarbeid og miljøovervåking 
med tydelig norsk faglig ledelse og nærvær 
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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 - heve status og kvalitet i 
utdanningen 

•  Mer internasjonal sammenlignbar kunnskap 
om kvalitet i norsk høyere utdanning 
•  utvikle indikatorer for fremragende 

utdanning 
•  gjøre internasjonalt sammenlignbare 

evalueringer 
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Forskning for omstilling og innovasjon: 

Klima Offentlig 

Privat Helse 
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Styrke rekruttering til forskning 
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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 universiteter og høyskoler 

•  Gaveforsterkning 
•  Bygg 
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En instituttsektor for framtiden 

•  Instituttsektoren fungerer i hovedsak godt – 
ikke behov for store endringer 
–  internasjonalt konkurransedyktige 
–  utstrakt samarbeid med næringsliv og 

forvaltning 
–  gode resultater 
 

•  Et enklere basisfinansieringssystem 
–  færre indikatorer som grunnlag for RBO 
–  klarere prosedyrer for å gå inn og ut av 

ordningen 
–  forskningsrådets strategiske rolle 
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Et velfungerende forskningsråd 

•  Evalueringen av Forskningsrådet viser at rådet 
fungerer godt. Likevel er det noen 
utfordringer:  
–  behov for økt kvalitet og fornyelse 
–  rådgivningsfunksjonen må styrkes 
–  arbeidet med å utvikle helheten i FoU-

systemet må forsterkes 
–  det internasjonale arbeidet må bli mer 

strategisk og målrettes bedre 
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Sentrale tiltak 

•  Tiårig nasjonal langtidsplan for forskning 
•  Gjennomgang av finansieringen av 

universiteter og høyskoler 
•  Innstegsstillinger 
•  Økt innsats mot midlertidige ansettelser 
•  Åpen tilgang til forskningsresultater 
•  Offentlig PhD 
•  Ny gaveforsterkningsordning 
•  Heve status og kvalitet i utdanningen 
•  Strategi for forskningssamarbeidet med EU 
 


