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Visjon:

Forskning for 
innovasjon og bærekraft

To samfunnsutfordringer trer tydeligere frem. 

– Innovasjon: både bedriftene og offentlig sektor 
må bli mer innovative

– Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig 
på alle områder  

Bidra til sterke og nyskapende forskningsmiljøer 
som kan møte disse utfordringene



FNs 17 bærekraftmål



Samfunnsutfordringene er ekstremt komplekse; de kan ikke løses uten utstrakt samarbeid



Samarbeid på tvers av fag øker

referanse til 
andre disipliner

SamfunnsvitenskapNaturvitenskap og ingeniørfag 

innen eget felt 

innen eget felt 

mellom felt innen disiplinen 

mellom felt 
innen disiplinen 
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Har du de siste tre årene vært involvert i noen av følgende utadrettede aktiviteter?

Lisensiert forskningsresultater/annet til bruker

Startet en ny bedrift

Søkt om patent

Eget praksisopphold i arbeidslivet

Etabl. av nye fasiliteter, laboratorier, oppl.lokaler osv., sammen med næringslivet, off. org. el.…

Utvikling/testing av nye produkter/prototyper

Bistilling utenfor UH-sektoren (sykehus, institutter, bedrifter

Oppdragsforskning med tema bestemt utenfra

Forskningsprosjekt sammen med næringslivet

Skoleprosjekter

Forskningsprosjekt sammen med offentlig sektor

Kultur- og idrettsaktiviteter i lokalsamfunne

Styredeltakelse (også «scientific advisory)

Utplassering av studenter i arbeidslivet

Publisert bidrag til allmenn samfunnsdebatt

Konsulentvirksomhet/rådgivning som faglig ekspert

Etter- og videreutdanningstilbud ved mittlærested

Opplæring av arbeidstakere utenfor mitt lærested

Inviterte foredrag for brukere/praktikere/offentligheten

Publisert populærvitenskapelig artikkel

Deltakelse på faglige konferanser med bruk med brukere/allmennhet

Det er utstrakt samarbeid mellom UH-sektor og 
offentlig sektor eller privat næringsliv 

Kilde: Thune, Aamodt og Gulbrandsen 2014, NIFU rapport 23/2014)



MEN ikke tilstrekkelig

OECD:

• soft and consensual co-ordination of sectorial interests  

– not conducive to the radical and systemic innovations necessary for the transition

– impedes 

◦ new viewpoints

◦ inclusion of new actors

◦ development of alternative approaches



Forskningsrådet i det  
forskningspolitiske systemet

Norges forskningsråd

Næringsliv Institutter Universiteter

Utøvende forskningsinstitusjoner

Europa 
og 
verden

Samfunn

15 departementer



Virksomhet

Styring
og støtte

Investering Rådgivning Dialog Oppdrag

Utvikle strategier 
og virkemidler

Skape dialog om 
forskning og innovasjon

Utlyse og mobilisere

Vurdere og rangere

Finansiere og følge opp

Involvere og 
bygge broer

Vertskapstjenester og 
strategiske oppdrag

Arbeide med 
budsjett og planer

Utvikle 
kunnskapsgrunnlag

Bidra til 
kunnskapsbasert 

samfunnsutvikling

Utvikle satsinger 
og prioriteringer

Roller

Videreutvikle ledelses- og 
organisasjonskulturen

Videreutvikle virksomhetsstyringen Bli en digital organisasjon

Forskningsrådets roller og virksomhet



2017 - Investering i forskning

Økning: 

630 000 000 kr

Økningen har i særlig grad gått til 

• Utvikling av verdensledende fagmiljøer

• Forskningsinfrastruktur

• Mobiliseringer til Horisont 2020. 

• Næringsrettet forskning 

• Temaområdene knyttet til miljøvennlig 
energi







2017 Forskningsrådet effektiviserer driften 

13.03.2018 13

- 32 000 000 kr
Effektivisering og mindreforbruk

• Avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen

• Anbefalingene fra Områdegjennomgangen

• Samtidig økte FoU-bevilgningene fra 
departementene med om lag 630 mill. 
kroner 



Forskningsrådets 
arbeidsliste

1. Vi må identifisere de beste ideene til 
samarbeid på en helhetlig måte 

2. Vi må støtte de beste samarbeidene 
på en effektiv måte

3. Vi må utnytte mulighetene i 
internasjonalt samarbeid

4. Vi må bli en tydeligere rådgiver
- for forsknings- og innovasjonssystemet 
som helhet



Identifisere de beste 
idéene/samarbeidene1



Adm.dir.

Områder

Avdelinger

Fra «programhotell» til 
fellesprosesser og porteføljestyring

Avdelinger

Divisjoner

Adm.dir.

Helse
Uavhengig av tema

I

K

T



Fastsetting av budsjettformål og rammer på 
grunnlag av porteføljeanalyser og tildelingsbrev

70 mill. kr 50 mill. kr 50 mill. kr

Helse Uten føringerIKT

Budsjettformål

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivv9j2wtvKAhWDCSwKHTaVBkkQjRwIBw&url=http://siu.no/Media/Filer/Politikk-og-strategi/Analyse/Langtidsplan-for-forskning-og-hoeyere-utdanning-2015-2024-225px&psig=AFQjCNErqce9IntEUs7waxFpXt1k8_6-Nw&ust=1454586448371763


Porteføljeseleksjon 

• Forskningsrådet har tidligere hatt separate frister for tematiske programmer og frie arenaer

• Ny ordning samler utlysninger rettet mot forskjellige deler av Forsknings-Norge

Åpen arena for 
forskere
FRIPRO

Åpen arena for 
bedrifter

BIA

Hav, mat og bioøkonomi

Olje og gass

Transport and maritim 
virksomhet

Miljøvennlig energi

Klima, natur og miljø

Muliggjørende teknologier

Kultur og medier

Styring, demokrati og 
sikkerhet

Helse, omsorg og 
behandling

Velferd, arbeid og migrasjon

Utdanning, skole og læring

Global utvikling og 
utenrikspolitikk

En åpen utlysning 
for programmer 

og FRIPRO

Målgruppe: 
forsknings-

institusjoner

En åpen utlysning 
for programmer 
og BIA

Målgruppe: 
Næringslivet



Porteføljeseleksjon - investering

• Programmer og åpne arenaer (BIA, FRIPRO …) tildeler de beste og mest relevante prosjektene, 
sett i forhold til helheten av program/aktivitetsformål og alle mottatte søknader  

• Også andre formål, kanskje på tvers av programformål, kan være med i vurderingen

Felles vurdering 
og rangering 
langs alle formål

Åpne arenaer

Programmer

Programmer

Programmer

Simultan 
seleksjon blant 
alle søknadene

Formål 3Formål 2

Formål 1



Nyskapende forskning på natur, menneske og samfunn

Samspill om utvikling av det kunnskapsbaserte samfunnet

Verdiskaping og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor

Kommersialisering av banebrytende forskning

Et nytt sett av standardiserte søknadstyper

1. Forskerprosjekt 2. Kompetanse- og samarbeidsprosjekt 3. Innovasjons-prosjekt

Fornyelse og utvikling på tvers av alle fag og tematiske 
områder

Samarbeid på tvers av sektorer for å bygge 
kompetanse og kapasitet på viktige nærings- og 
samfunnsområder

FoU-investeringer for nyskapende produkter 
og tjenester i næringsliv og offentlig sektor

4. Kommersialiseringsprosjekt

Utvikle de beste forsknings ideene til kommersielle muligheter

5. Forskningssentre

Langsiktig finansiering av fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer

6. Forskningsinfrastrukturer

Verktøy for nyskapende forskning og utvikling

7. Koordinerings- og støtteaktiviteter

Tiltak som bidrar til planlegging, koordinering, merverdi og formidling av FoU-aktiviteter



5. Sentre

6. Infrastruktur

4. Kommersialiseringsprosjekter

2. Kompetanseprosjekter

3. Innovasjonsprosjekter - næringsliv

1. Forskerprosjekter

Innovasjonsprosjekter - offentlig sektor

7. Koordinering og samarb.

Søknadstyper og prosesser Kunder/søkere

Forskningsinstitusjon

Næringsliv

Budsjettformål porteføljer/programmer

Helse
Uten 

føringerIKT…

Forskningsinstitusjon

Næringsliv/Offentlig sektor

Forskningsinstitusjon

Forskningsinstitusjon

Forskningsinstitusjon

Forskningsinstitusjon
Næringsliv/Offentlig sektor

Utlysnings- og vurderingsarenaer

Program Program Program… … …



Felles utlysning - åpen for alle fag og tema etter søknadstype

UTLYSNING for bedrifter

• Åpen for alle nærings- og temaområder

Følgende områder er særlig prioritert:
• nnnn
• nnnn

UTLYSNING for forskere

• Åpen for alle fag- og temaområder

Følgende områder er særlig prioritert:
• nnnn
• Nnnn



En søknad kan innfri mange formål og oppdrag

Helse
IKT

«Søknad: Digital simulering av hjerterytme»

Uten føringer



«Søknad: Digital simulering av hjerterytme»

Ordne og merke søknader

Helse Uten føringerIKT



Samme søknad vurderes og rangeres 
langs alle aktuelle dimensjoner

Helse Uten føringerIKT



Nye vurderingskriterier i Forskningsrådet 
basert på Horisont 2020

Forskningsrådets nye vurderingskriterier Horisont 2020

Faglig kvalitet/Forsknings- og innovasjonskvalitet Excellence

Virkninger og effekter Impact

Gjennomføringsevne Quality and effeciency of implementation



% av ikke-monofaglige søknader 
for FRIPRO 2016-2018

• Analysert 3800 mottatte søknader

• 430 innvilgede søknader

ca. 60 % av mottatte søknader er tverrfaglige 
ca. 60 % av innvilgede prosjekter er tverrfaglige



Samarbeid på tvers tar tid

"the more we bind ourselves to quantitative 
short-term measures, the less likely we are to 
reward research with a high potential to shift 
the frontier — and those who do it." 

• Forskningsrådet vil signere San Francisco 
Declaration on Research Assessment
(DORA) 

• Det forplikter oss til en restriktiv bruk av 
bibliometri i våre søknadsvurderinger. 

Sannsynlighet for å 
være blant de 1 % 
mest siterte artiklene 



Åpen vitenskap

• Åpen tilgang

• Åpne data



Åpen tilgang: Nasjonale mål og retningslinjer 

• Tydelige krav og ansvar

• Åpen tilgang blir standard

• Global og nasjonal kunnskapsutvikling

• Åpen tilgang kommer: sterke drivkrefter

– Teknologiutvikling og kommunikasjon

– Politiske krav

• Forhandlingsmakt og forlag

• Problemene lar seg løse, gevinsten er stor



Forskningsrådet har i 2018 innført krav om 
datahåndteringsplaner i alle FoU-prosjekter

• Skal utarbeides i tråd med institusjonens egne retningslinjer i forbindelse med 
kontraktsinngåelse 

• Skal godkjennes av institusjonen selv; institusjonen må begrunne dersom datahåndteringsplan 
ikke er nødvendig 

• Datahåndteringsplaner skal være offentlige og bør bli publisert åpent av FoU-utførende 
institusjon 



Behov for bærekraftige finansieringsmodeller for 
drift av datainfrastrukturer

• Behovene for datainfrastrukturer er økende 

• Et betydelig antall nye datainfrastrukturer med finansiering fra Forskningsrådet er under 
utvikling

• Datainfrastrukturer har kontinuerlig behov for oppgradering for å møte forskernes behov; 
dette er kostbart

• Vi må sammen utvikle bærekraftige driftsmodeller



Støtte de beste samarbeidene2



Idelab PILOT-E Store 
samfunnsutfordringer 

Støtte de beste samarbeidene



• Idélab er interaktive workshops over tre-
fem dager med en tverrfaglig blanding 
deltakere 

• Målet er dyrke frem 
radikale/grensesprengende prosjekter 



PILOT-E – «missions» på områder der vi kan utvikle norsk næringsliv – første 
utlysning i 2016 var rettet mot nullutslipp sjøtransport – 4 prosjekter

Kongsberg

Utslippsfri 

autonom ferge

Wartsila

Urban Water 

Shuttle 

Brødrene Aa

Passasjerfartøy

Fiskarstrand

Hydrogen og 

batteriferge



Det offentlige som
regulator/lovgiver/

innkjøper  Forsker-
prosjekter

-
FP

Kompetanse-
prosjekter

-
KPN 

Innovasjons-
prosjekter

IPN 

Miljøteknologi-
ordningen

IFU

OFU

Risikolån
Mm

Sektor-
politiske

virkemidler

Enova
Gassnova

osvMålrettete sentra (SFI, FME)

INSTRUMENTER FOR Å

BYGGE KUNNSKAP
REGULERE OG ANSKAFFE

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Sektorvirkemidler

PILOT-X

NÆRINGSRETTEDE INSTRUMENTER FOR Å UTVIKLE

KUNNSKAP OG LØSNINGER

Et forsert næringsrettet 
PILOT-X løp er kun mulig 

når det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap og 

kompetanse

MARKEDET

Pilot-X - Kan anvendes på andre områder for å 
forsere markeder



Data to early diagnosis & precision medicine

Healthy ageing 

Next generation services 

Audience of the future Quantum technology

Transforming construction
Transforming food production

Energy revolution

UK Industrial Strategy Challenge Fund 
• healthcare and medicine

• robotics and artificial intelligence

• batteries for clean and flexible energy 
storage

• self-driving vehicles

• manufacturing and materials of the 
future

• satellites and space technology



Eksperimentelle satsinger som tar samfunnsutfordringenes sammensatte natur på alvor



Forskningsrådet 
og 

offentlig sektor

Økende forventninger 
til og kostnader for 
offentlig sektor

Demografiske endringer 
og migrasjon

Klimaendringer og 
tilpasningsbehov

Samfunnssikkerheten 
utfordres

Nye muliggjørende 
teknologier/digitalisering

Organisasjons- og 
tjenesteutvikling

Politikkutforming og 
samfunnsorganisering 

Brukermedvirkning og 
nye samarbeidsformer

INNOVASJON



Tre rammeverk for 
forsknings- og

innovasjonspolitikk



«Missions» – EU og Norge

1. Være dristige og inspirerende med en 
høy grad av samfunnsrelevans

2. Ha en klar retning; målrettet, målbar og 
tidsavgrenset

3. Ha ambisiøse, men realistiske 
forsknings- og innovasjonstiltak

4. Være tverrdisiplinære, tverrsektorielle 
og involvere en bred vifte av aktører

5. Være åpne for flere, bottom-up 
løsninger



EU – Responsible Research and Innovation 

• Engagement

• Ethics

• Gender

• Open Access

• Science Education

• Governance



Forskningsrådets RRI-rammeverk: v.1.0

• Rammeverk for programmene 
BIOTEK2021, NANO2020, IKTPluss og 
SAMANSVAR

• Inspirert av EPSRC/UK

RRI Plakat

• 1. Se fremover! 

• 2. Tenk gjennom! 

• 3. Inviter med! 

• 4. Jobb sammen! 



Vi må utnytte mulighetene i 
internasjonalt samarbeid3



Internasjonalt samarbeid 
viktig
• Problemstillinger av global karakter

– krever internasjonal dugnad

• Eksportrettet næringsliv

• EU

– Horisont 2020

– Samarbeid mellom land

• EØS midlene

• Nordisk samarbeid og utlysninger

• Prioriterte samarbeidsland utenfor EU

– Prioriterte områder og 
næringsmuligheter

– Vi er interessante samarbeidspartnere



Forskningsrådets
oppgave er å 

tilrettelegge for

Internasjonale partnere 
i våre prosjekter

Avtaler med Sveits og 
UK om «Money follows

cooperation line»
…



Nøkkeltall  (per oktober 2017) 

27 mrd. euro 
239 mrd. kr. 

ca. 45 %

Fordelt/innstilt
Av budsjett

127 000
15 200

Søknader totalt
Innstilte søknader

5 254 
788

Norsk deltakelse: Søknader
Norsk deltakelse: Innstilte søknader

15,0 %
11,9 %

Norsk suksessrate
Gjennomsnitt i Horisont 2020

514 mill. euro
4,9 mrd. kr

Norske miljøer: Innstilte søknader

1,91 % Norsk returandel i innstilte søknader



En tydeligere rådgiver 
- for FoI-systemet som helhet4



Systemendringer –
Sektoroverskridende finansiering

Går inn for en sterkere sektoroverskridende finansieringsmekanisme i norsk forskning

• Etablere en handlingsregel for 
KDs post 53 Sektoroverskridende forskning 
på 20 % av øvrige finansiering til nasjonale konkurransearenaer

• Anvendelsen av posten 
bør styres av Forskningsrådet 
innenfor rammen av etatsstyringen av Rådet



Områder som utfordrer sektorgrensene

Felles for (nesten) alle sektorer

Klima
IKT
Livsvitenskap
Miljø

Felles for noen sektorer 

Hav
Landbruk
Bioteknologi og nanoteknologi
Helse, omsorg, velferd, utdanning

Mellom alle stoler
Standardisering
Regulering og styring
Institusjonalisering
Forskning og innovasjonspolitikk



Systemendringer –
Sektoroverskridende finansiering

Posten skal bidra til:

• støtte opp under langtidsplanen

• bedre samlet måloppnåelse

• høy vitenskapelig kvalitet

• få i gang nye initiativ og tilrettelegge for omprioriteringer

• ikke kompensere sektordepartementenes ansvar

• forsterke sentrale satsinger

• en helhetlig tematisk innretning

• mobilisere forskningssvake departementer

• bidra til finansiering av tverrsektorielle programsatsinger



Hvordan øke handlingsrommet?

Tre aktuelle «forskningshandlingsregler»: 

• Totalansvar: 1,25% av BNP settes av til forskning 

– 1/3 for nasjonal konkurranse (Forskningsrådet)
◦ Anslag BNP 2018: 3 224 mrd

◦ 1,25 % av BNP ≈ 40 mrd

◦ 1/3 til nasjonal konkurranse ≈ 13,4 mrd

• Delansvar: 20% av sektorvekst til vekst for Post 53

• Delt ansvar: ? % av sektorens midler



Forskningsrådet 
nådd 1/3 av 1,25 %

• Hva er vårt handlingsrom?

• Handlingsrom ved
null-vekst?

Bevilgende sektordepartementer
Med varierende FoU-andel

Post 53 Samlet FoU

Post 53

Post 53 øker 
proporsjonalt

Samlet FoU med «handlingsregler»

Forskyvning mellom departementene?Omdisponering?



Nytt international advisory board skal bistå

Georg von Krogh Mariana Mazzucato, Erkki Ormala

Sylvia Schwaag Serger Andrew Wyckoff

Hanne Leth Andersen

Sir Mark WalportJan-Eric Sundgren


