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Hva betyr FP9 for Norge? 



Norge er et lite land i verden… 



EØS-avtalen er basisen for vårt 
samarbeid med EU om forskning og 

innovasjon 





Kjernen i rammeprogrammet er 
transnasjonale og tverrsektorielle 

samarbeidsprosjekter 



Rammeprogrammet er viktig for 
omstilling og utvikling av 

kunnskapsbasert norsk næringsliv 



Prosessen mot FP9 



Prosess FP9 

H2020 Interim 
Evaluation 

Foresight 

Economic case of 
R&I 

Proposal for 
the successor 

Framework 
Programme 

EU budget under intense scrutiny: 
return on investment, impact on 
the ground, output-based funding, 
flexibility … 

Challenging political climate: 
EU added value; UK; EP 
elections 

Strong steer from Juncker 
priorities and objectives of 
Commissioner Moedas (3 Os, EIC); 
simplification… 

High Level Group 
chaired by Pascal 

Lamy 

Impact  

Assessment 

Stakeholder 
consultation 

Stakeholder 
consultation 



Nøkkelfunn i midtveisevalueringen  
av Horisont 2020 

 
Styrker Utfordringer 

• Attraktivt 

• Mange nykommere 

• Høy SMB-deltagelse 

• Kvalitet og relevans 

• Jobbskaping og 
vekst 

• Nettverk og 
europeisk merverdi 

• Logisk og forståelig 
struktur 

• Oversøkning og 
underfinansiering 

• Banebrytende 
innovasjon og 
kommersialisering 

• Kommunisere bedre 
med samfunnet 

• Synergier med andre 
EU-virkemidler 

• Internasjonalt 
samarbeid  



LAB–FAB–APP: 11 anbefalinger for 
FP9 

Doble 
budsjettet 

Helhetlig 
innovasjons-

politikk 

Utdanne for 
fremtiden 

Større 
relevans og 

effekt 

Missions for 
samfunns-

utfordringer 

Forenkle 
støtte-

ordningene 

Forenkle 
deltagelses-

regler 

Involvere 
medborgerne 

Tilpasse EU - 
nasjonal F&I 
finansiering  

Internasjonalt 
samarbeid som 

varemerke 

Kommunisere 
resultater og 

effekter 



LAB–FAB–APP: Noen 
utfordringer 

• Doblet budsjett?      Norsk bidrag på 35 mrd. kr til 
FP9... 

• Rammeprogrammet er mer enn innovasjon: 
balanse mot forskningens brede samfunnsoppdrag  

• EIC hovedansvar for ny innovasjonspilar: Dreining i 
retning av kommersialiseringsaktiviteter på 
bekostning av forskningsbasert innovasjon? 

• Integrasjon mellom FP9 og strukturfondene – 
problematisk for assosierte land? 

• Missions… 





Hva er en mission (oppdrag)? 
 
 
 

Mission 
Problem/ 
utfordring 

Målbar 
forbedring/

løsning 

I dag Fremtid 

Tekniske løsninger 

Samfunnsmessig 
endring 

F&I 

F&I 

F&I 

F&I 

Fastlagt tidshorisont for å oppnå målbare effekter 



Hovedbegrunnelser for missions 

• Mer effektive F&I-prosesser og økt impact 

• Økt legitimitet og folkelig støtte til F&I 

• Et redskap for bedre å forklare nytten av F&I  

• Stimulere banebrytende og transformerende F&I 

• Viktig at andre enn forskningsinstitusjoner bidrar: 
Næringsliv, off. sektor, sivilsamfunnet 

• Samspill med myndigheter og politikkutvikling 

 



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 

Tips  bilde: 
For best oppløsning 
anbefales jpg og png-format. 

Mazzucato-rapporten 

• Prof. Mariana 
Mazzucato er engasjert 
av Kommisjonen for å 
videreutvikle konsept,  
kriterier og strategier 
for å implementere  
missions 

• Rapport publisert 22. 
februar 

• Høring med frist 6. april 
 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/482a79de-3fad-17e1-c60d-2e4418c1a95d


Fra brede samfunnsutfordringer til målrettede missions 



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 

Tips  bilde: 
For best oppløsning 
anbefales jpg og png-format. 

Mazzucatos fem hovedkriterier for missions 

• Være dristige og inspirerende med en høy grad 
av samfunnsrelevans 

• Ha en klar retning; målrettet, målbar og 
tidsavgrenset 

• Ha ambisiøse, men realistiske forsknings- og 
innovasjonstiltak 

• Være tverrdisiplinære, tverrsektorielle og 
involvere en bred vifte av aktører 

• Være åpen for flere, bottom-up løsninger 
 



Norske innspill… 



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 

Tips  bilde: 
For best oppløsning 
anbefales jpg og png-format. 

Norges første nasjonale posisjonsdokument for FP9 (mars 

2017)  

Fem prinsipper Struktur og innretning 

• Fremragende 
forskning   

• Bred impact 

• Enkelt for 
brukerne 

• Bidra til økt 
åpenhet i 
forskningen 

• Klar europeisk 
tilleggsverdi 

• Ett rammeprogram for F&I  

• Arbeidsdeling nasjonalt-europeisk 

• Fleksibelt og lærende FP9  

• Støtte opp under ERA 

• Tverrfaglig - høy risiko  

• Open Science, Open Innovation, 
Openness to the World 

• Bred tilnærming til innovasjon 

• Bidra til grønt skifte og omstilling  

• Vekt på grønn innovasjon, blå vekst og 
digitalisering  



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 

Tips  bilde: 
For best oppløsning 
anbefales jpg og png-format. 

Norges andre nasjonale 
posisjonsdokument for FP9 

(oktober 2017)  
 

• FP9 må bidra til konkurranseevne og 
bærekraftig økonomisk vekst i Europa  

• Håndtere store samfunnsutfordringer  

• Bygge på FNs bærekraftsmål 

• Støtter bruk av missions som redskap for å 
møte samfunnsutfordringene 

• Missions bør: 

– Inkludere grunnforskning, muliggjørende teknologier 
og innovasjon  

– Defineres og lanseres på en fleksibel måte gjennom 
FP9s løpetid  

– Basert på en «high-risk, high-gain»-tilnærming med 
en portefølje av aktiviteter og prosjekter  

 



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 

Tips  bilde: 
For best oppløsning 
anbefales jpg og png-format. 

Norske forslag til tematiske  
prioriteringer for FP9 

1) Green innovation and competitive  
low carbon energy 
 

2) Blue Growth - Oceans 
 

3) Societal security, resilience and  
social cohesion 
 

4) Digitalisation 
 
 



Hva vet vi om FP9 så langt? 



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 

Tips  bilde: 
For best oppløsning 
anbefales jpg og png-format. 

Sannsynlige hovedtrekk 
FP9 

• Trepilarstrukturen videreføres 

• Fremragende forskning blir som  
i H2020 med unntak av FET 

• Det nye Europeiske 
innovasjonsrådet (EIC) blir en egen 
pilar 

• Ny, stor pilar for 
samfunnsutfordringer (SC) og 
muliggjørende teknologier (KET) 
(>50% av budsjettet) 

• Missions knyttet til SC og KET 



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 

Tips  bilde: 
For best oppløsning 
anbefales jpg og png-format. 

Naturressurser 
(SC2 + del av SC5) 

Helse  
(SC1) 

Klima, energi  
og mobilitet 

(SC3, SC4 +  
del av SC5) 

Inkluderende,  
motstandsdyktige 

og sikre  
samfunn  

(SC6, SC7, 
SWAFS) 

Innovativ og bærekraftig  
Digital industri 

(LEIT, SC7) 

Fem klynger med tilhørende 
missions? 



Partnerskap i FP9 

• Missions kan være en mekanisme for å bygge 
bro mellom eksisterende partnerskap (både 
P2P og PPP) 

• Medfinansiering fra FP9 til et begrenset antall 
høyt prioriterte felles satsinger 

• FP9 kan bidra til driften av mindre nettverk der 
landene selv finansierer utlysningene 

 



Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 

Tips  bilde: 
For best oppløsning 
anbefales jpg og png-format. 

Veien videre… 
 

• 27. april: Forslag til nytt langtidsbudsjett (MFF)  

• 12. juni: Kommisjonens forslag til nytt rammeprogram (FP9) 

• Høst 2018: Konsultasjoner med berørte parter medlemsland og 
Europaparlamentet 

• Vinter 2018/19: Mulig politisk enighet om MFF/FP9: 

• SWD (the strategic R&I plan 2021-2023) vil definere aktuelle 
områder for missions 

• 2019: Høringer på basis SWD 2021-2023 – første missions defineres 
etter at ny Kommisjon er på plass sommeren 2019 

• 2020: Utarbeidelse av arbeidsprogram 2021-23 – vedtas mot slutten 
av året (formelle/uformelle programkomiteer?) 

• Jan 2021: Oppstart FP9, publisering av første utlysninger 



Hvordan påvirke FP9? 



Hovedkilder for utvikling av EUs forsknings- og 
innovasjonsaganda 

• EUs politiske dagsorden – policydokumenter  
• Innspill fra Europeiske og nasjonale myndigheter 
• Interesenter/”stakeholders”  

– åpne og rettede høringer 
• Vitenskapelige eksperter  

og rådgivende grupper 
• Tidligere og løpende 

F&I-prosjekter  
• Teknologiplatformer  

og medborger- 
platformer/NGO-er 

• ERA-net og JPI-er 
 

Basic  
research 

Applied 
 research 

Enterprises/ 
investors 

Societal  
planning 

Users 

Public sector 

Technology 
 transfer 

(TTO) 



Hvordan påvirke forskningsagendaen på et tidlig 
tidspunkt? 

• Vær synlig og bidra på relevante nasjonale og europeiske arenaer  

• Respondér og bidra til politikkutviklingsinitiativer fra EUs institusjoner og 

fagorganer (ikke bare DG RTD)  

• Bruk europeiske interesseorganisasjoner som Science Europe, EUREKA, EUA, 

EARTO, Business Europe, LERU, The Guild ++ 

• Konsultér medlemmer av rådgivende grupper og nasjonale representanter i 

policy- og programkomiteer  

• Skriftlige bidrag bør være korte, konsise og løsningsorienterte: «Hva er 

utfordringen og hvordan kan F&I bidra til løsninger?» 

• Ta i betraktning den relevante forskningsmessige og politiske konteksten når 

du spiller inn (policydokumenter, tidligere og pågående prosjekter) 



Takk for oppmerksomheten! 

 

Tom-Espen Møller 

temo@rcn.no  


