Norge – Global partner
Forskningsprogram om og for utvikling
og styrking av forskningskapasitet i Sør

Programplan 2009-2013
1. Innledning
Forskningsprogrammet Norge – Global partner er etablert for å styrke norsk forskning om og
for utvikling i lav- og middelinntektsland og for å styrke forskningskapasiteten i disse
landene. Programmet har et spesielt ansvar for å sikre kunnskapsutvikling innenfor
utviklingsområdet i Norge. Ved å samle store deler av innsatsen på utviklingsfeltet oppnås
bedre effektivitet, fleksibilitet, synlighet og tydelighet. Programmet vil ta opp i seg flere
igangværende programmer og aktiviteter, og være åpent for nye innsatsområder. Programmet
skal legge stor vekt på å løse oppgavene i samarbeid med andre programmer og aktiviteter i
Forskningsrådet. Programmet vil romme flere tematiske satsinger som styres av egne
grunnlagsdokumenter (delprogramplaner).
2. Bakgrunn
Historikk
I slutten av 1990-årene etablerte Forskningsrådet et bredt utviklingsforskningsprogram
Utviklingsveier i Sør. Programmet var svært bredt, men likevel organisert rundt noen
gjennomgående perspektiver. Programmet etterfulgte mange mindre satsinger, men har ikke
klart å hindre etablering av flere nye mindre programmer. I 2002 – 2005 hadde vi en
diskusjon om hva som skulle etterfølge Utviklingsveier i Sør, og det var bred enighet om at
utviklingsforskningen måtte spisses. I tråd med det som både politisk og faglig ble oppfattet
som det framtidige dominerende perspektiv, søkte Forskningsrådet å etablere et stort spisset
program om fattigdomsreduksjon. Allerede før programmet ble startet hadde imidlertid
konfliktspørsmål fått økt oppmerksomhet. Dette var grunnlaget for at programmet Fattigdom
og fred ble etablert i 2006. På bakgrunn av store globale endringer og nye fokus har stadig
nye temaer blitt introdusert, dels fra forskningen, dels fra politiske myndigheter og dels fra
Forskningsrådet. Disse har ikke passet innenfor rammen av Fattigdom og fred.
Ved starten av 2008 er Fattigdom og fred bare en av mange satsinger. I tillegg er det fokus på
helse, miljø-, energi- og klimaspørsmål, likestilling, matproduksjon, bistandens virkning,
Latin-Amerika, Kina, Sør-Afrika og tiltak for å styrke forskningskapasitet i utviklingsland.
Flere av de temaene som Utviklingsveier i Sør har dekt har fortsatt stor betydning og et
udekket kunnskapsbehov, og vil med stor sannsynlighet komme opp igjen når dette
programmet avsluttes.
Utfordring
På denne bakgrunn er det ønskelig å utvikle en robust programstruktur som gir større
effektivitet, fleksibilitet og synlighet. I tillegg må den sikre tydelighet, at ikke formålet med
bevilgingene blir borte.

1

3. Programstruktur
For å møte denne utfordringen etableres Norge – Global partner, som et bredt handlingsrettet
forskningsprogram. Programmet skal følge de generelle retningslinjene for slike programmer i
Forskningsrådet. Programstyret vil bli oppnevnt av Divisjonsstyret for store satsinger.
Programstyret leder programmet på grunnlag av denne programplanen. Imidlertid er det
forhold som skiller dette programmet fra vanlige handlingsrettede programmer:
1. Det består av flere delprogrammer, dels fra etableringen og dels delprogrammer som
kommer til etter hvert. Disse kan ha egne faglige planer.
2. Noen delprogrammer vil bli gjennomført på normal måte innenfor programmet, ved
normale søknadsbehandlingsprosedyrer som leder fram til bevilgninger i
programstyret. Noen delprogrammer vil bli gjennomført ved felles utlysninger med
andre programmer i Forskningsrådet.
3. Et viktig mål for programmet er å knytte forskere i utviklingsland til prosjekter i
programmets regi og andre programmers regi. Dette vil skje gjennom utlysninger i
Norge – Global partner og gjennom fellesutlysninger med andre programmer.
4. Perspektiver og utfordringer
Forskningsmeldingen
I Forskningsmeldingen (St.meld.nr. 20 (2004-2005) ”Vilje til forskning”) heter det at
”Internasjonalisering skal gjennomsyre forskningspolitikken”. En av de fire dimensjonene i
internasjonaliseringen er at Norge skal være en global partner i forskning. Dette går tilbake til
en av begrunnelsene for at det er viktig å satse på forskning: ”Verdenssamfunnets
utfordringer på områder som helse og miljø er eksempler på oppgaver som vil kreve økt
forskningsinnsats, og der norsk forskning kan bidra”. Det slås fast at de nasjonale
prioriteringene blant annet skal styrke ”områder hvor det er samsvar mellom nasjonale og
globale utfordringer”, at ”forskning (skal) trekkes aktivt inn som virkemiddel i
utviklingspolitikken” og at ”forskningspolitikken (skal ta) inn over seg globale
problemstillinger og fattigdomsutfordringer i utviklingslandene.”
Meldingen slår fast at å være en god global partner omfatter:
• Økt forskning som kan bidra til fattigdomsreduksjon:
”Norge (har) et ansvar for å bidra i den globale kunnskapsutviklingen, særlig på
områder som kommer mindre velstående land til gode.”
• Økt forskningssamarbeid med utviklingsland og land med overgangsøkonomi:
”Norge har forpliktelser til å dele kunnskap og trekke fattige land med i den
internasjonale kunnskapsallmenningen gjennom økt samarbeid og gjensidig
kunnskapsutveksling.”
I meldingen framheves det at arbeidet for å bli en global partner ikke er i strid med å utvikle et
kunnskapsgrunnlag og et forskningssamarbeid i tråd med norske nasjonale interesser. Det
understrekes at vi trenger:
• Økt forskning om globale utfordringer for norske interesser:
”Dyptgående endringer – nasjonalt, i Europa og globalt – stiller det norske samfunnet
overfor store utfordringer. Forskning bidrar til forståelse av og kunnskap om slike
prosesser.”
• Økt samarbeid med et vidt spekter av land:
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”Samtidig kan forskningssamarbeid endre seg fra å være en moralsk forpliktelse til å
frembringe internasjonale nettverk og kunnskap av betydning for vår egen nasjonale
politikk og for den globale utviklingen.”
Etter Forskningsmeldingen har det vært en økning i midlene til forskning om og for utvikling.
I 2007 anbefalte en arbeidsgruppe i UD økt innsats for å styrke forskningskapasitet i
utviklingsland, blant annet gjennom samarbeid med forskere fra utviklingsland i prosjekter av
høy kvalitet. Dette gir tre utfordringer:
1. Hvordan kan man sikre forskning om utvikling en robust og slagkraftig organisering
og bredde i finansieringen?
2. Hvordan kan man integrere forskning for utvikling i de relevante faglige aktivitetene?
3. Hvordan kan man integrere samarbeid med forskere fra utviklingsland i de områdene
hvor norsk forskning har mye å bidra med, og samtidig sikre likeverdighet i
samarbeidet?
5. Programmets mål
Målet for Norge – Global partner er
1. å styrke forskning i Norge om utvikling i utviklingsland, samt sikre en effektiv,
fleksibel, synlig og tydelig organisering av denne forskningen, gjennom å samle store
deler av utviklingsfeltet i ett program, og gjennom samarbeid med andre programmer.
2. å styrke forskning for utvikling, gjennom integrering av denne i relevante programmer
3. å styrke forskningskapasiteten i utviklingsland ved å knytte forskere med basis i
institusjoner i disse landene til gode norske forskningsprosjekter
6. Tematiske områder – Prioriterte temaer
Det er ikke alle programsatsingene innenfor den utviklingsrelaterte forskningen som det er
naturlig å legge inn under det nye programmet og et felles styre. Det gjelder særlig de
programmene som er sterkt tematisk eller geografisk spesialisert, eller hvor programmet
styres i samarbeid med institusjoner i andre land. Global helse- og vaksinasjonsforskning,
Latin-Amerika-programmet og Sør-Afrika-programmet holdes derfor utenfor. Den frie
utviklingsforskningen legges ikke inn under dette handlingsrettede programmet, men forvaltes
fortsatt under Frittstående prosjekter innen miljø og utviklingsforskning (FRIMUF).
Programmet skal være fleksibelt for å kunne ta opp i seg nye satsinger. Ved programmets start
tar det opp i seg følgende satsinger som enten er i gang eller under etablering: Fattigdom og
fred, CGIAR-stipendprogram, Nettverkene, Globalisering av miljø-, energi- og
klimaforskningen, Kvinne- og kjønnsforskning, Forskning om bistandens effekter. Hver av
disse satsingene skal styres av dette overordnede programnotatet og av eventuelle egne
fagdokumenter.
Fattigdom og fred
Forskning om fattigdom og fred (POVPEACE) (2005-20013): Både Utenriksdepartementet/Norad
og Forskningsrådet har ønsket å styrke forskningen om internasjonale fattigdomsspørsmål og
forskning knyttet til spørsmål om krig, fred og utvikling, ikke minst med bakgrunn i FNs
Millenniumsmål. Målet med Fattigdom og fred er å bidra med økt kunnskap som grunnlag for
strategier for fattigdomsreduksjon og fredsbygging, og på denne måten styrke Norges
engasjement på disse feltene internasjonalt. Programmet har en antatt totalramme på 140 mill.
kroner fram til 2013 fra Norad. I tillegg finansierer KD 1,13 mill. kroner for å styrke freds- og
konfliktforskningen. Budsjett for 2008 er 19,13 mill. kroner. Fattigdom og fred har en egen
fagplan (tidl. programplan).
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CGIAR stipendprogram
CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research ) er en strategisk allianse
bestående av flere land, organisasjoner og private forskningsfond. Formålet er å støtte 15
forskningsinstitusjoner innenfor fiskeri-, skogbruks- og jordbruksrelatert forskning i over 100
land. NORAD og Norges forskningsråd har inngått en avtale for perioden 2007-2012 om
støtte til stipendordning for forskeropphold ved CGIAR instituttene. Det er avsatt 12 mill.
kroner for perioden til støtte for fortrinnsvis unge forskere fra norske institusjoner for opphold
ved et av de 15 CGIAR instituttene Budsjett for 2008 er 3 mill. kroner.
Nettverkene
En viktig del av utviklingsforskningen har vært tematiske og geografiske nettverk for å styrke
kontakten mellom forskerne og brukerne. Over Norads budsjett er det gitt tilskudd til flere
nettverk. Disse nettverkene har gått over flere år. Det er for 2008 totalt avsatt 4,8 mill. kroner
til nettverkene (Comparatie Research Research programme on Poverty (CROP), Nettverk for
Asiastudier, Nettverk for Afrikastudier, Childwatch International). Det vil i 2009 bli foretatt
en gjennomgang og vurdering av nettverkene med tanke på å omstrukturere drift og
finansiering.

Globalisering av miljø-, energi- og klimaforskningen
For å styrke den globale dimensjonen innen miljø-, energi- og klimaforskningen og øke
muligheten for forskere fra utviklingsland til å delta i forskningen på disse tema, settes det av
11 mill. kroner for 2008. Inntil 6 mill. kroner kan benyttes til å øke norske forskeres fokus på
globale problemstillinger og styrke deres stilling innenfor denne tematikken. De resterende 5
mill. kroner skal gå til forskningssamarbeid med utviklingsland og fordeles på programmene
NORKLIMA, RENGERI, MILJØ 2015 samt ”et relevante utviklingsprogram”. Midlene skal
bidra til å styrke samarbeidslandenes kunnskapsbehov og kapasitet til å ivareta langsiktige
miljøhensyn og gjennomføre sine internasjonale forpliktelser i tråd med regjerningens
handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid. Midlene kan dekke drifts- og
deltakelseskostnadene til forskerne fra Sør, delvis eller fullfinansiering. Det er en
forutsetning at søknadene utvikles i felleskap mellom norske forskere og samarbeidspartnere i
Sør.
Norge – global partner vil i samarbeid med relevante programmer utlyse midlene. Midlene
fordeles på utvalgte prosjekter etter kvalitet på søknadene. Prosjektene følges opp i det
relevante tematiske programmet. Norge – Global partner skal koordinere rapporteringen fra
disse midlene slik at aktiviteten sees i et helhetlig perspektiv.
Kvinne- og kjønnsforskning
UD har bedt Norad om å styrke arbeidet med å nå målet i St.prp. nr 1 (2007-2008) om å
styrke kvinners deltagelse i forskning og kunnskapsutvikling. Dette gjelder både økt
deltakelse av kvinnelige forskere og en styrking av tematikk som angår kvinner spesielt. Dette
er et fokus som skal innarbeides i utforming av nye programmer og i tildeling til nye
prosjekter. UD/Norad har gitt et tilsagn på 14 mill. kroner for 2008 og 2009 til kvinne og
kjønnsforskning, men det er usikkert om det kommer midler til dette på budsjettet i 2010.
Midlene er imidlertid overførbare, og det vil således kunne startes opp treårige prosjekter.
UD/Norad vil at 60% (8,5 mill. kroner) skal benyttes til samarbeidspartnere i Sør og 40% av
midlene (5,5 mill. kroner) skal benyttes på miljøene i Norge. Formålet er å styrke miljøene i
Sør.
Deltakelse av norske forskningsmiljøer i prosjekter med Sør er nødvendig for å få til optimal
kapasitetsbygging i Sør. Det er derfor nødvendig å styrke den norske andelen med eksterne
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midler. Dermed sikres også bedre kvalitet i prosjektene. Norge – Global partner vil utlyse
midlene eventuelt i samarbeid med andre programmer i Forskningsrådet.
Forskning om bistandens effekter
I ”Evaluering av norsk utviklingsforskning” ble det påpekt at det foregår lite forskning om
effekter av bistand. Sett i lys av Norges innsats innen bistand bør det settes av midler til å
forske på effekten av bistand. Det er i budsjettforslag 2009 foreslått at det settes av 20 mill.
kroner utenfor Forskningsrådets prioriterte vekstramme til forskning om bistandens effekter.
Dersom det settes av midler til forskning om bistandens effekter bør disse midlene forvaltes
av Norge – Global partner.

7. Programmets organisering og strategiske virkemidler
Norge-Global partner skal ledes av et bredt sammensatt programstyre med
bevilgningsfullmakt. Der det kreves mer spesifikk kompetanse for de ulike tematiske
satsingene vil Forskningsrådets administrasjon etablere fagpaneler som lager grunnlaget for
programstyrets vedtak.
Internasjonalisering
Det internasjonale samarbeidet er sentralt for å dekke nasjonale behov for kompetanseoppbygging, og for kapasitetsbygging i Sør. Norge er en aktiv partner i EUs rammeprogram for
forskning. Innenfor rammeprogrammet er det mange muligheter for norske miljøer til å
samarbeide med partnere fra tredjeland, spesielt innenfor SICAs (Specific international
Cooperation Actions). Disse aktivitetene retter seg til flere tematiske områder som også er
relevant for Norge - Global partner.
Det bør arbeides for en videreføring av samarbeid etablert gjennom Norge - Global partneraktiviteter i EUs rammeprogram. Nettverk etablert gjennom EU-programmet kan
videreutvikles gjennom Norge - Global partner der det er faglig relevant. Programmet bør
holdes informert om EUs faglige aktiviteter og om de mer forskningspolitiske virkemidlene
som de regionale INCO-nettene så vel som ERA-nettene og de mulighetene som finnes der.
Norge – Global partner skal arbeide for felles utlysninger med relevante programmer i andre
land og ERA-net.
Norske forskningsmiljøer har et bredt og viktig samarbeid med flere internasjonale
organisasjoner som generelt har en aktiv rolle i forhold til kapasitetsbygging i Sør og som
arbeider spesielt for å få til samarbeid mellom forskere fra Nord og fra Sør. Norge – Global
partner skal ha en viktig rolle for å stimulere ytterligere til slikt samarbeid og til å
videreutvikle netteverk. Norge har bilaterale forskningsavtaler med flere land som kan være
aktuelle partnere i prosjekter under Norge - Global partner. I tillegg skal programmet
stimulere og styrke den globale aktivitetene innen klima, energi og miljø forskning og øke
muligheten for forskere fra Sør for deltakelse i denne forskningen. Flere av de internasjonale
global change-programmene har et klart Sør-perspektiv, og programmet kan samarbeide med
disse for å bistå til en kapasitetsbygging i Sør innenfor disse temaområdene.
Formidling
Norge - Global Partner får en viktig rolle i formidling av ulike typer aktiviteter og resultater
fra forskning under programmet. Samarbeid med andre programmer i Forskningsrådet i
forhold til aktiviteter som bidrar til forskning for og om utvikling og kapasitetsbygging i Sør
er sentralt. Det er spesielt viktig å vedlikeholde og videreutvikle god dialog med brukere.
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Forskningsresultater så vel som kunnskap om prosesser i programmene må formidles på en
slik måte at resultatene kan tas i bruk. Programmet bør også se det som sin oppgave å bidra til
at resultater fra andre aktiviteter i Forskningsrådet som knytter seg til samarbeid med Sør eller
om Sør blir formidlet til brukerne.
Rekruttering
Rekruttering er et generelt viktig tema, og Norge – Global partner har en rolle i forhold til
rekruttering i sitt arbeid for kapasitetsbygging i Sør. Noen av midlene som programmet skal
forvalte er øremerket til bruk på partnere i Sør, og programmet bør i den sammenheng ta
ansvar for utdanning av Ph.D.-studenter innenfor de faglige prioriterte temaer.
Forholdet til andre aktiviteter i Forskningsrådet
Norge – Global partner er etablert for å samle forskning for, om og med utviklingsland og for
å være en pådriver i utviklingsrelaterte aktiviteter. Programmet skal bidra til synergi med
andre relevante aktiviteter i Forskningsrådet og skal være en pådriver der det er naturlig med
felles aktiviteter, som for eksempel workshop, seminarer eller fagkonferanser.
I ”Evaluering av norsk utviklingsforskning” anbefaler det internasjonale panelet at det
øremerkes midler til fri norsk utviklingsforskning. Forskningsrådet forvalter i dag midler til
fri miljø og utviklingsforskning i regi av FRIMUF (Frittstående prosjekter innen miljø og
utvikling). Årlig bevilges ca 30 millioner kroner over KDs budsjett til prosjekter som knytter
seg til miljø og utvikling og også til tverrfaglig forskning. En liten andel av disse midlene går
til norsk utviklingsforskning. Det er viktig med et nært samarbeid med FRIMUF og Norge –
Global partner både i formidling av resultater og i rapporteringsprosesser. Prosjektene under
”fri utviklingsforskning” bør koordineres med aktiviteter under Norge – Global partner i
forbindelse med fagseminarer og konferanser for å få til en synergi mellom aktivitetene.
Det er viktig med nært samarbeid med flere tematiske programmer som forvalter prosjekter
knyttet til forskning for, om og med utviklingsland. Det vil spesielt gjelde der noen aktiviteter
er allokert til et tematisk program etter felles utlysning av midler med Norge - Global partner.
8. Programstyret
Norge – Global partner ledes av et bredt sammensatt programstyre. Programstyret må ha en
bred overordnet kompetanse og skal i sitt arbeid være konsentrert om strategiske spørsmål i
tillegg til forvaltning av programmets midler.
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