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Årsmelding 2013

Årsberetning 2013
Forskningsrådets hovedfunksjoner er knyttet til strategisk rådgivning, finansiering av
forskning og å være en møteplass for utvikling av forskningspolitikk og kunnskapsspredning.
Året 2013 tydeliggjør en utvikling som har gått over lang tid. Det strategiske arbeidet blir en
stadig viktigere del av Forskningsrådets virksomhet, også innenfor oppgaveområder som i
mindre grad har dette som særtrekk. Dette fremkommer ved et nytt sett underliggende
strategier og policyer på nye områder, grundig strategisk kunnskapsgrunnlag i planlegging
og gjennomføring av de finansielle virkemidlene og utvikling av dialogarenaer med sterkere
strategisk søkelys.

Nye strategier som konkretiserer Rådets ambisjoner
Strategisk rådgivning blir en stadig viktigere del av Forskningsrådets virksomhet. Den er
rettet mot departementene, næringslivet og forskningsmiljøene. Det foregår en regelmessig
rådgivning om innretning av forskningssatsinger, videreutvikling av virkemidler, synspunkter
på samarbeid og arbeidsdeling i forskningssystemet, videreutvikling av det internasjonale
samarbeidet og om hvordan forskning kan tas i bruk. Dette skjer gjennom egne strategier,
programplaner, høringsuttalelser og deltagelse i ulike fora.
Fire nye underliggende strategier og policyer
I 2013 har Forskningsrådet arbeidet med en ny strategi for instituttsektoren, en ny regional
policy og en fornyelse av policyen for høgskolene og en revisjon av policy for kjønnsbalanse
og kjønnsperspektiver i forskningen. Gjennom dette arbeidet er det laget et sett med underliggende strategier til hovedstrategien, som konkretiserer og detaljerer Forskningsrådets
strategiske rådgivning på særlig viktige aktivitetsområder.
Forskningsrådet har et særskilt strategisk ansvar for instituttsektoren. I Strategi for
instituttsektoren kodifiseres det for første gang hvordan Forskningsrådet vil utøve sitt ansvar
for instituttsektoren og i hvilken retning dette bør gå. Strategien behandler utfordringer knyttet
til basisfinansieringssystemet, dialog og styring av instituttsektoren, instituttenes deltagelse i
programmer og satsinger, behovet for samarbeid og arbeidsdeling, oppdragsmarkedets rolle
og videreutvikling av det internasjonale samarbeidet. Med denne instituttstrategien har
Forskningsrådet fått på plass en viktig brikke i det videre instituttpolitiske arbeidet.
Også Regional policy er banebrytende ved at den for første gang gir en samlet fremstilling av
Forskningsrådets regionale engasjement og rolle, og hvordan dette skal videreutvikles
fremover. Regional policy tydeliggjør hvordan et mer forskende næringsliv og en innovativ
offentlig sektor forutsetter et forsknings-, utdannings-, og innovasjonssystem med geografisk
nærhet, lokalt engasjement og regional samhandling. I policyen vektlegges behovet for
sterkere innsats for mobilisering og mobilitet og for å styrke samspillet mellom forsknings- og
utdanningsmiljøene og næringsliv og offentlig sektor. I tillegg vektlegges behovet for
kvalifisering og dyktiggjøring av de regionale aktørene gjennom strategier og satsinger som
tar utgangspunkt i regionens særtrekk og utviklingspotensial. Sammen med Policy for høgskolene har Forskningsrådet med dette etablert en tydelig strategisk bevissthet om betydningen av samspillet mellom det regionale-, nasjonale- og internasjonale nivå i utviklingen av
kunnskapssamfunnet.

I Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskningen forsterkes ambisjonene ved at
Rådet skal ta et større nasjonalt ansvar i alle deler av forskningssektoren, arbeide mer
systematisk gjennom egne virkemidler og styrke kunnskapsgrunnlaget og kompetansen om
kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning.
Strategisk rådgivning på sentrale samfunnsområder
Mye av Forskningsrådets strategiske rådgivning er knyttet til videreutvikling av satsinger og
områder, særlig i forbindelse med avslutning og fornyelse av satsingene. På fire områder er
det gjort særlig omfattende strategisk arbeid.








Dette gjelder IKT-feltet hvor det er tilrettelagt for en ny satsing fra 2015 etter at
VERDIKT avsluttes. I Veien videre for IKT-satsing legges det opp til en betydelig
forsterket satsing, etter at evalueringen av Forskningsrådets slo fast at IKT er et
betydelig underfinansiert område.
Det gjelder en ny helhetlig plan for transportforskning hvor målsettingen er å etablere
et nytt stort nasjonalt forskningsprogram etter at SMARTRANS avsluttes i 2014. I
strategidokumentet Ingen vei utenom legges det vekt på forskningens kobling til
Nasjonal transportplan, behovet for mer forskning i transportetatene og en
aktørforankret strategiprosess innenfor området.
Det gjelder utviklingen av FoU-strategien Miljø21 – Miljø i alt, som i samarbeid med
forskning, forvaltning og næringsliv har trukket opp de lange linjene i norsk
miljøforskning, samtidig som den peker på konkrete faglige utfordringer og kunnskapsbehov.
Også ny Policy for norsk polarforskning angir på sin side ambisjoner og retning for
Forskningsrådets innsats på polarforskning for kommende tiårsperiode.

Forskningsrådet er ikke bare selv en strategiutvikler, men bidrar også gjennom deltagelse i og
sekretariatsansvar i de nasjonale 21-strategiprosessene. I 2013 er det lagt særlig arbeid i
HelseOmsorg21 hvor Forskningsrådet har sekretariatet og deltar på flere nivåer i det
strategiske arbeidet. Også rapporten Forslag til mer koordinert FoU-innsats rettet mot marin,
maritim og offshorenæringen fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge i felleskap, representer
en type innspill hvor Rådets kompetanse brukes aktivt i departementets poltikkutvikling.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning – et råd om
forpliktende opptrapping
Forskningsmeldingen Lange linjer lanserte ideen om en langtidsplan for forskning og høyere
utdanning som Regjeringen sluttet seg til. En langtidsplan for forskning og høyere utdanning
kan bli et nytt kraftfullt instrument i forskningspolitikken. Forskningsrådets innspill til
Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning har derfor utgjort et viktig
arbeidsområde for Rådet i 2013.
I innspillet ble det fremmet ni prioriterte områder på særlig viktige felt for norsk forskning.
Det ble utformet konkrete opptrappingsplaner for en fire- og tiårsperiode på hvert område,
sammen med budsjettmessige måltall for de ulike fasene. De ni områdene var:





Utdanning og rekruttering
Langsiktig grunnleggende forskning
Forskningsinfrastruktur
Åpne arenaer for næringslivet






Muliggjørende teknologier
Ressursbaserte næringer
Klima og miljøvennlig energi
SkatteFUNN



Demografi, helse, velferd og arbeid

I innspillet har Forskningsrådet lagt vekt på at en langtidsplan må innebære en konkretisering
av forskningsmeldingen og gi et nytt styringsredskap i norsk forskningspolitikk. Planen må
kunne gi en forutsigbarhet og skape forventning i forskningspolitikken som i seg selv kan
etablere optimisme, vekstkraft og langsiktig tro på at forskning og høyere utdanning er et
satsingsområde for fremtiden.
Langtidsplanen må trekke fram noen prioriterte områder som kan fremstå som markerte og
tydelige forskningspolitiske innsatsområder. Den må få fram et prioriteringsbilde hvor det på
noen områder satses sterkere i begynnelsen av perioden, mens andre områder prioriteres
senere. Ved å knytte et måltall for økt budsjettinnsats til hvert område, vil en tydelig kunne få
fram dimensjonene i behovet og forsterke karakteren av dette som konkrete og håndfaste
forskningspolitiske innsatsområder.

Budsjettforslag 2015 – et råd for helhet og mangfold
Budsjettforslaget konkretiserer og tallfester Forskningsrådets ulike strategiske ambisjoner inn
i en større avstemt helhet. I Store satsinger fremmes det forslag mot hvert enkelt departement,
samtidig som forslaget peker på åtte satsingsområder som departementene i fellesskap bes om
å bidra til å realisere. I Budsjettforslag 2015 ble det innenfor en vekstramme på én milliard
kroner foreslått fire tematiske og fire strukturelle hovedprioriteringer for 2015. Dette var:
Tematiske prioriteringer
 Flere aktive og sunne år
 Togradersmålet
 Ressursbaserte næringer
 IKT – muliggjørende
teknologier






Strukturelle prioriteringer
Nyskapende forskningsmiljøer
Et forskningsorientert og innovativt næringsliv
Bruk og nytte av forskning
Internasjonalisering – Horisont 2020

Forslaget til tematiske prioriteringer legger til rette for å styrke innsatsen mot de store
samfunns- og næringslivsutfordringene der forskning kan gi et bidrag. Den ene er
klimautfordringen og målsettingen om å unngå en temperaturøkning på over to grader. Den
andre er utfordringen knyttet hvordan vi skal forberede oss på et samfunn med en vesentlig
større andel eldre i befolkningen. To næringslivsområder prioriteres også. Den ene er rettet
mot IKT-området hvor det er behov for å styrke den langsiktige forskningen. Den andre er
rettet mot de ressursbaserte næringene og særlig områder som utnytter havet som ressurs.
En forutsetning for at forskningen skal kunne bidra til å løse utfordringene er at innsatsfaktorene for forskning er på plass. Den første prioriteringen er knyttet til behovet for å
utvikle nyskapende forskningsmiljøer gjennom en satsing på forskningsinfrastruktur, først og
fremst mot felleseuropeisk infrastruktur for forskning. Den andre er rettet mot behovet for å
bidra til at næringslivet satser på forskning som virkemiddel for innovasjon. Forskningsrådet
foreslo også å prioritere stimuleringstiltak for å utnytte de mulighetene som ligger i europeisk
samarbeid, særlig mot Horisont 2020. Den siste prioriteringen er rettet mot behovet for å
utnytte resultater av forskning og innovasjon gjennom forskningsformidling og nye
virkemidler for kommersialisering fra de beste innovasjonsprosjektene.

Budsjett 2013 – ennå ikke realvekst
Den offentlige forskningsinnsatsen økte med 1,4 milliarder kroner i 2013. Forskningsrådets
inntekter til FoU økte med nesten 300 millioner kroner fra 2012 til 2013. Samlet FoU-budsjett
i 2013 ble på nesten 7,6 milliarder kroner, hvorav 7,4 milliarder kroner fra departementene.
Den svake veksten i 2013 kom etter en tilsvarende svak vekst i 2012 og ga dermed en
realnedgang i bevilgningen til Forskningsrådet for tredje år på rad. På slutten av året kom
imidlertid Statsbudsjett 2014, som doblet veksten i forhold til 2013.
Veksten i statsbudsjett 2013 ble i særlig grad knyttet til klimasatsingen, global helse til
oppfølging av de nye teknologistrategiene på bioteknologi og nanoteknologi, til et nytt
program om samfunnssikkerhet og til støtte til Kavli-senteret i Trondheim innenfor
Neuroscience. Også likestillingsprogrammet Balanse fikk en viss vekst. I tillegg blir det gitt
mindre justeringer på flere programmer. Blant annet fikk både BIA, Fri prosjektstøtte,
Forskningsinfrastruktur, Praksisrettet FoU i helse og velferdstjenestene tildelt mindre
økninger. Budsjettet innebærer at det kun er hovedprioriteringen Klimaendringer og
sektorutfordringer i Budsjettforslag 2013 som følges opp i Statsbudsjettet.
Forskningsrådet mottar årlige bevilgninger over statsbudsjettet. En del av midlene blir ikke
brukt i de år de er bevilget for, men må skyves over til senere år. Overføringene fra 2013 er på
2,75 milliarder kroner, noe som innebærer en økning på 374 millioner kroner. Årsakene til
overføringene er vel kjent og grunnleggende sett knyttet til departementenes tildelings- og
styringsform, programmenes arbeidsmåte, konkurransebasert fordelingssystem og forskningsmiljøenes rammebetingelser og gjennomføringsevne. Forskningsrådet har erkjent at det må
mer grunnleggende strukturelle grep til for å endre utviklingen med økte overføringer. I 2013
er det derfor initiert et prosjekt – forskningsrådet 3.0 – som blant annet skal se på hvilke
grunnleggende strukturelle endringer som må gjøres for å få en jevnere anvendelse av
midlene.

Internasjonalt samarbeid får et tydeligere strategisk grunnlag
Forskningens problemstillinger løses ikke alene i hvert land, men i økende grad i samarbeid
med forskingsmiljøer utenfor Norge. Utfordringen er knyttet til utviklingen av et felles
internasjonalt forskningsmarked hvor det også er konkurranse om talentene, forskningsinfrastruktur og samarbeidspartnere.
Mobilisering til Horisont 2020
Horisont 2020 har sitt oppstartsår i 2014. Det er gjennomført et omfattende informasjonsarbeid over hele landet for å forberede og stimulere norske forskningsmiljøer til å delta i
Horisont 2020. Prosjektetableringsordningen brukes aktivt og rundt 1300 norske enkeltaktører
har vært aktive i søknader til FP7. Forskningsrådets stimuleringsarbeid er forsterket gjennom
integrering av det internasjonale perspektivet i alle relevante programmer og aktiviteter.
Deltagelsen i det europeiske forskningssamarbeidet gjennom EUs rammeprogram for forskning
og gjennom det europeiske forskningsområdet ERA, utgjør hovedtyngden i det internasjonale
samarbeidet. Deltagelsen i rammeprogrammet, partnerskapsprogrammer og øvrige ERAaktiviteter utvikles stadig. Norge deltar i 1464 prosjekter i FP7. Norske deltakerne får tilgang
til kunnskap og forskningsresultater som resultatet av en totalkostnad i prosjektene på totalt
rundt 74 milliarder kroner, mot en egeninnsats på 10 milliarder kroner. Forskningsrådet er
deltaker i 29 av de 30 aktive ERA-NET-ene, i alle JPI-ene, og er aktive i flere av
partnerskapsaktivitetene. Norge har et særlig ansvar for JPI-en Sunne og produktive hav, som er

initiert av Norge i samarbeid med Belgia og Spania, og Norge overtok formannskapet i
EUREKA i 2013. Norge deltar aktivt i forskningsinfrastruktursamarbeidet ESFRI og i
medlemsorganisasjon for europeiske forskningsråd, Science Europa.

Det bilaterale samarbeidet konkretiseres i landpolicyer
I 2013 er det lagt vekt på å styrke det bilaterale samarbeidet utenfor Europa. Forskningsrådet
har startet et prosjekt for å utvikle landpolicydokumenter for de åtte høyest prioriterte samarbeidslandene bilateralt: USA, Canada, Kina, Russland, Japan, India, Sør-Afrika og Brasil.
Hensikten er å identifisere de enkelte lands prioriteringer, deres sterke forskningsområder,
samarbeidsmuligheter og hvordan samarbeidet bør videreutvikles. I tilknytning til arbeidet er
det gjennomført den mest omfattende bibliometriske studie av Norges internasjonale
samarbeid. Den viser blant annet at norske forskere publiserer mer og siteres mer. Over
verdensgjennomsnittet på de fleste fagområder.
Det bilaterale samarbeidet er også tatt videre gjennom det årlige arrangementet Transatlantic
Science Week, som ble arrangert i Washington D.C. med hovedtema knyttet til internasjonal
sikkerhet og kriseberedskap. I tillegg har det vært stor aktivitet i de rettede programmene mot
bestemte samarbeidsland, slik som programmer for samarbeid med India (INDNOR) og Kina
(CHINOR), samarbeid med Latin-Amerika og samarbeid med Russland gjennom NORRUSSprogrammet. Også SANCOOP - et felles norsk-sørafrikansk program utgjør en viktig del av det
bilaterale samarbeidet. Det ble også gjennomført et arrangement i form av Japan Norway
Science Week i Tokyo for å markere at det er 10 år siden den bilaterale avtalen med Japan ble
underskrevet.

Kunnskapsgrunnlaget dokumenterer effekter av forskning og
innovasjon
God og oppdatert kunnskap om og analyse av forsknings- og innovasjonssystemets virkemåte,
er en forutsetning for Forskningsrådets arbeid. Det bidrar til utforming av mer effektive og
treffsikre virkemidler, avdekker nye behov og danner grunnlag for rådgivningsfunksjonen.
Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget omfatter både forskning, utredning, evalueringsvirksomheten og videreutvikling av indikatorer og tallgrunnlag.
Elleve sluttførte evalueringer i 2013
En systematisk tilnærming til evaluering som grunnlag for læring er et nøkkelelement i
arbeidet med å sikre et godt kunnskapsgrunnlag. Gjennom uavhengig evaluering av
fagområder, institusjoner og virkemidler fremskaffes kunnskap om det norske forsknings- og
innovasjonssystemet som Rådet bruker i sin rolle som rådgiver i forsknings- og innovasjonsstrategiske spørsmål og i videreutvikling av egne virkemidler. I 2013 er det sluttført 13 nye
evalueringer. De to Store programmene HAVBRUK og VERDIKT er evaluert og konkluderer
med at satsingene har gitt viktige bidrag til fagmiljøene, til rekruttering og til innovasjonsresultater, men at det er behov for mer langsiktighet, større bredde og åpenhet i den tematiske
orientering. Sluttevalueringen Praksisrettet FoU og midtveisevalueringen av Utdanning2020
konkluderer også positivt, og dannet grunnlaget for et samlet program for forskning og
innovasjon i utdanningssektoren, FINNUT.
Midtveisevalueringer bidrar til hensiktsmessig styring av satsinger
Midtveisevalueringer og følgeevalueringer av ulike ordninger er et viktig ledd i å justere
kursen i løpet av funksjonsperioden. I 2013 er det foretatt midtveisevaluering av blant annet
Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), Nasjonale forskerskoler og Norsk senter for

molekylærmedisin. Midtveisevalueringen av FME-ene viser at sentrene er på god vei til å nå
målene, og resulterte i at alle FME-ene fikk støtte for de siste tre årene. Også evalueringen av
Nærings-ph.d-ordningen konkluderer med at dette er en hensiktsmessig ordning som bør
gjøres permanent. Det er i 2013 foretatt følgeevaluering av to sentrale regionale satsinger.
Både følgeevalueringen av Forskningsløft i nord og følgeevalueringen av Regionale
forskningsfond konkluderer med at dette har vært ordninger som har utviklet en mye bredere
kontaktflate mot regionale aktører i forskningsspørsmål, enn det som skjer gjennom nasjonale
programmer.
I 2013 har også Forskningsrådet for første gang evaluert en søknadstype. Evalueringen av
Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KPN) viser at prosjektene har høy
addisjonalitet, og at effekten på næringslivet er størst når forskningsidé og bedriftsstrategi
møtes og at den er særlig sentral for doktorgradsprosjekter med relevans for bedriftene.

En aktiv virkemiddelutvikler
Forskningsrådet skal være en virkemiddelutvikler som utformer programmer og støtteformer
som er tilpasset forskernes, forskningsmiljøenes og forskningspolitikkens behov. Dette
innebærer dels å utvikle helt nye virkemidler, men også å justere funksjonsmåten til etablerte
programmer og satsinger.
Fire nye støtteformer
Fire nye virkemidler eller støtteformer er utviklet i 2013. For det første Unge talenter, som er
en støtteform som i særlig grad sikter seg inn mot forskerne som er tidlig i sin forskerkarriere,
har hatt en periode som postdoktor eller forskerstilling, og som har et særlig høyt potensial for
å lykkes som selvstendig forsker. Det ble tildelt 64 slike stipend med oppstart 2014. Offentlig
sektor-ph.d. innebærer at offentlige virksomheter kan søke om støtte til at en ansatt kan
gjennomføre en doktorgrad som er relevant for virksomhetens ansvarsområde og langsiktige
kompetansebehov. Det ble avsatt midler til 25 slike stipend i 2014. Det er uttrykt interesse fra
200 offentlig virksomheter til ordningen. Det er utviklet et nytt satsingsforslag til hvordan
Forskningsrådet kan bidra til bedre utnyttelse av lovende forskningsresultater gjennom å
finansiere verifisering, pilotering og demonstrasjonaktiviteter i særlig lovende innovasjonsprosjekter i næringslivet. På det internasjonale området er det utviklet et nytt virkemiddel for
institusjonelt samarbeid mellom norske og utenlandske institusjoner som ønsker å inngå et
langsiktig faglig samarbeid.
Stimulere til grensesprengende forskning
Det er tatt nye grep for å legge forholdene bedre til rette for gjennombruddsforskningen.
Forskningsrådet har introdusert et helt nytt virkemiddel – Idélab - spesielt utviklet for å støtte
slik forskning. I en Idélab samles forskere i tverrfaglige grupper i fem døgn. I løpet av disse
dagene skal de utvikle ideer til konkrete prosjektforslag, med veiledning fra høyt kvalifiserte
eksterne mentorer. Tanken er å la forskere med ulik bakgrunn bryne sine ideer mot hverandre
og på denne måten å utvikle nye grensesprengende ideer. Forskningsrådets første Idélab
resulterte i fire radikalt tverrfaglige prosjekter og et forskernettverk.
Forskningsrådet har i 2013 gjennomført en rekke tiltak for å bedre vår evne til å støtte den
grensesprengende forskningen. Innenfor FRIPRO har man gjort flere grep: et eget kriterium
for å vurdere forskningens dristighet, introduksjon av den nye søknadstypen Unge forskertalenter og en ny håndtering av tverrfaglige søknader. Innenfor ENERGIX har man etablert
innsatsområdet "Nye Konsepter innenfor energifeltet" som har hatt som eksplisitt mål å få
fram nye ideer som er high risk/high gain. Også innen KLIMAFORSK har man hatt søkelys

på det grensesprengende og den første utlysningen i dette programmet var for «Kreative og
dristige forprosjekter om klimaomstilling».
Vellykkede virkemidler føres videre
En ny generasjon Store program har hatt utlysninger i 2013 med meget god respons. Samlet
kom det inn 630 søknader til NANO2021, BIOTEK2021, ENERGIX og PETROMAKS2. Det
kom inn 103 nye SFI skisser i forbindelse med utlysning av 3. runde SFI. Nasjonal satsing på
forskningsinfrastruktur utlyste 500 millioner kroner og tildelte 16 nye moderne og nødvendige
forskningsinfrastrukturer, i form av laboratorier, databaser og utstyr. Norge deltar nå i
etableringen av 6 internasjonale ESFRI-prosjekter. SkatteFUNN har gjennomført et bredt
mobiliseringsarbeid og hadde en økning i antall søknader på 30 prosent. Fri prosjektstøtte
lanserte på sin side søknadstypen Unge forskertalenter og opplevde en økning i antall
søknader på 20 prosent. Samlet uttrykker dette et forskningssystem med betydelige
ambisjoner og muligheter for å bygge økt kvalitet og forskningskapasitet i Norge.

En møteplass for utvikling av forskningspolitikk og kunnskapsspredning
Forskningsrådets møteplassfunksjon innebærer på den ene siden å utvikle den forskningsstrategiske rådgivningen i en åpen og inkluderende dialog med forskning og samfunn, og på
den andre siden å viderebringe forskningsbasert kunnskap til brukere og allmenhet slik at
forskningens resultater kan realiseres i samfunn og næringsliv.
Dialog og felleskap om forskningspolitikk
I tilknytning til alle de nye strategiene har det vært avholdt møter med relevante forskningsmiljøer, institusjoner og øvrige interessenter. På denne måte har viktige synspunkter blitt
fremmet, diskutert og vurdert, noe som representer en viktig egenverdi ved de enkelte
strategiprosessene. Det er også arrangerte strategikonferanser på sentrale tema- og
næringsområder, hvor næringen, brukere og forskere kan bidra til videreutvikling av
områdene. Viktige strategikonferanser i 2013 har vært Mat fra havet, lansering av Hav21,
Energikonferansen 2013, Forskernes arbeids- og karrierevilkår i instituttsektoren og
konferansen om Nærings-Ph.d.-ordningen.
Faste møteplasser for å sette og diskutere den forskningspolitiske dagsorden er nødvendig for
å kunne mobilisere til forskningspolitisk debatt. Forskningsrådet har utviklet et sett med slike
årlige møteplasser; Forskningens festaften, Næringslivsdagen, Nordområdekonferansen og
den årlige Kunnskapsgrunnlagsdagen. Den siste springer ut av Forskningsrådets forsterkede
satsing på kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken og har etablert seg
som en årlig møteplass. I 2013 var tema "Kunnskap for samhandling og endring".
Nytt i 2013 er at Forskningsrådet har gått enda lengre i arbeidet med å involvere flere i
forskningspolitikken. «Folkets klimaforskning» er et initiativ fra Forskningsrådet hvor
forskere skal besvare klimaspørsmål som er formulert av allmennheten. I samarbeid med
Ipsos MMI har Forskningsrådet undersøkt hva folk flest er interessert i å vite når det gjelder
klimaspørsmål. Forskerne som søkte prosjektmidlene måtte konkretisere hvordan de ville
svare på folkets klimaspørsmål. Program for klimaforskning avsatte 10 millioner kroner til
dette.
Forskningsrådets styrende organer utgjør den faste gruppen av representanter fra forskning,
næringsliv og samfunn i dialogen om forskning og forskningspolitikk i Norge. Ved hjelp av

640 representanter fordelt på ett hovedstyre, fire divisjonsstyrer og 74 programstyrer og
utvalg blir det trukket inn synspunkter fra sentrale interesser på forskningsområdet. Viktige
forskningspolitiske spørsmål er også diskuterte i faste dialogmøter med sentrale organisasjoner i forskningssystemet.
Kommunikasjon om forskningens resultater
En av Forskningsrådets hovedoppgaver er å ta et nasjonalt ansvar for forskningsformidling,
og bidra til at resultater fra forskning blir tatt i bruk. Dette følges opp på flere måter, dels
gjennom spredning og tilgang til forskningsresultater, dels gjennom egne arrangementer som
tar for seg om anvendelse og effekter av god forskning, og dels gjennom de ulike
møteplassene. Aktiv bruk av sosiale medier er blitt en viktig del av dette arbeidet.
De årlige Forskningsdagene er den mest markerte satsingen, men det gjennomføres også en
rekke konferanser fra programmer og satsinger. Særlige ressurser legges i sluttkonferansene.
Fire slike ble gjennomført i 2013. Programmene Kulturell verdsetting, Kjønnsforskning,
VERDIKT og NORKLIMA gjennomførte sluttkonferanser. Aller størst var Klimakonferansen. Gjennom to dager fikk over 300 deltakere med seg siste nytt innenfor klimaforskningen, med et stort spenn i innhold. Norges rolle i det store bildet, evalueringen av
norsk klimaforskning, FNs klimapanels femte hovedrapport, klimaet anno 2049 og smakebiter
fra resultater fra forskningen i NORKLIMA. Fra 2013 kom også Kunnskapssenter for
utdanning på plass for å bli en sentral kunnskapsspreder av kunnskapsbasert praksis i
utdanningssektoren.

Administrative ressurser for økt effektivitet og kompetanse
Den internasjonale evalueringen av Forskningsrådet i 2012 bekreftet at organisasjonen er
effektiv og har høy kompetanse. Forskningens økende samfunnsmessige betydning,
forskningsmeldingens understrekning av behovet for et sterkt forskningsråd som ivaretar
viktige utfordringer i FoU-systemet, og myndighetenes vektlegging av forenkling og effektiv
bruk av offentlige ressurser, har stimulert Forskningsrådet til også i 2013 å prioritere
administrativ utvikling.
Effektiv og åpen fordeling av forskningsmidler
I 2013 har Forskningsrådet fordelt 6,5 milliarder kroner, 1982 millioner kroner til UoHsektoren, 2825 millioner kroner til instituttsektoren (inkl. basisbevilgning), 1120 millioner
kroner til næringslivet og 163 millionerkr til helseforetakene. Det var i gang 5104 prosjekter
og Forskningsrådet har finansiert 1293 årsverk doktorgradsstipend og 720 årsverk
postdoktorstipend. Med utgangspunkt i Forskningsrådets prosjekter har det samlet vært
produsert flere tusen artikler i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering, rapporter,
foredrag, bøker og det er etablert nye foretak, nye patenter og skapt nye metoder og modeller.
Rådet har behandlet 5474 søknader og gitt bevilgning til 985 nye prosjekter.
Forskningsrådet arbeider kontinuerlig med å utvikle en brukerorientert administrasjon. Det er
tatt nye steg i arbeidet med omlegging av all søknadsbehandling gjennom videreutvikling av
e-Sak og e-Vurdering (helelektronisk samhandlingsløsning for søkere, rapportører, fageksperter, partnere m.fl.) for å sikre effektive, hensiktsmessige og ensartede arbeidsprosesser i
forvaltning av programmer og andre virkemidler. Det er innført tekniske sperrer på prosjektperiode og søknadsbeløp som gjør at det ikke er mulig å sende inn søknader som ikke
oppfyller kravene gitt i utlysningene. I 2013 er det lagt til rette for at eKontrakt kan tas i bruk
fra 2014. Det er satt i gang et arbeid for å videreutvikle nettsidene slik at inngangen til å søke
Forskningsrådet om midler skal være enklere. Det er nedgang både i klager på avvisning og

avslag. Antall klagesaker er omtrent halvert fra 46 til 22 klager, og utgjør kun 7 promille av
innsendte søknader. Målsettingen om mer transparens og åpenhet er styrket gjennom arbeidet
med en helt ny Prosjektbank, som lanseres første halvår 2014. Denne gir statistikk på en rekke
dimensjoner i tillegg til opplysninger om resultater fra prosjektene.
Kompetent administrasjon
Forskingsrådet er et forvaltningsorgan med særlige fullmakter. Det er lokalisert i Oslo, men
har også eget kontor i Brussel og regionalt ansatte i andre fylker. Forskningsrådet disponerer
eiendommer og organiserer dette som en egen resultatenhet gjennom et eiendomsfond.
Administrasjonsregnskapet viser at det i 2013 ble det brukt 565 millioner kroner til å utøve
Rådets tre hovedoppgaver; finansiering-, rådgivning- og møteplassfunksjonen.
Forskningsrådets administrasjon utgjør 448 årsverk (460 personer) ved utgangen av 2013.
Ledergruppen utgjør 39 personer, rådgivere utgjør 351, mens konsulenter utgjør 70 personer.
Rådet har et mål om balansert kjønnssammensetning på alle nivåer i organisasjonen. På
ledernivå er kjønnsbalansen tilfredsstillende med 54 prosent kvinner i lederstillinger. I øvre
saksbehandler-/rådgiversjikt er det en viss overvekt av kvinner i forhold til menn. Andelen
menn synker og er svært lavt i laveste saksbehandlernivå. Forskningsrådets ansettelsesrutiner
forplikter virksomheten til å innkalle kvalifiserte innvandrere til intervju.
Forskningsrådet er opptatt av arbeidsmiljøspørsmål og driver forebyggende HMS-arbeid blant
annet gjennom regelmessig kartlegging av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet,
medarbeiderundersøkelser hvert annet år, oppfølging av sykemeldte og samarbeid med
bedriftshelsetjenesten. Sykefraværet er fortsatt lavt (3,3 prosent), men viser en liten økning
sammenlignet med 2012. Forskningsrådet arbeider aktivt med sikkerhet og beredskap.
Forskningsrådet har miljøledelse som en integrert del av organisasjonens styringssystem og
gjennomfører tiltak knyttet til energi, avfall innkjøp og reiser.
En effektivt og kompetent administrasjon kjennetegnes ved at den raskt kan respondere på
oppgaver og forespørsler. Hovedstyret har merket seg at Forskningsrådets interne
administrasjonsbudsjett heretter skal fastsettes i budsjettproposisjonen og at en økning ut over
prisstigning forutsetter særskilte behandling. Det er viktig at administrasjonsutgiftene gis
oppmerksomhet og at disse står i et passende forhold til de oppgaver som skal utføres.
Hovedstyret er imidlertid opptatt av at det må legges en hensiktsmessig dialog rundt en slik
fastsettelse, slik at Forskningsrådet også i fremtiden kan spille en aktiv rolle for alle
departementene, for forskningsmiljøene og i det internasjonale samarbeidet.

En tydelig endringsagent – Styrets samlede vurdering av 2013
Den nye forskningsmeldingen Lange linjer, som ble lagt fram vinteren 2013, følger opp
evalueringen av Forskningsrådet blant annet ved å be om at Rådet forsterker rollen som
endringsagent i det norske forskningssystemet. For Forskningsrådet innebærer dette å styrke
rollen som strategisk rådgiver, være en mer aktiv virkemiddelutvikler, legge vekt på effektive
og legitime arbeidsformer, bidra til større åpenhet og inkludering i arbeidet og ta et sterkere
samfunnsansvar i alt Rådet foretar seg. På alle disse områdene er det gjort ytterligere innsats.
Det forskningsstrategiske arbeidet har aldri vært sterkere. Fire nye underliggende strategier til
hovedstrategien er utviklet, kunnskapsgrunnlaget knyttet til nye satsinger er trukket enda
lenger, innspillet til langtidsplan har gitt innhold og metodikk til et nytt forskningspolitisk
instrument, elleve sluttførte evalueringer legger grunnlaget for en mer kunnskapsbasert
forskningspolitikk, det internasjonale arbeidet er tydeligere fundert i strategiske analyser og

statistikkarbeidet er blitt mer omfattende. En større andel av Forskningsrådets administrative
ressurser brukes til dette arbeidet.
Arbeidet med utvikling av nye og forbedrede virkemidler har omfattet nye grep for å
stimulere til mer grensesprengende forskning. De nye ordningene Unge talenter, Offentlig
sektor-ph.d., internasjonalt institusjonelt samarbeid, og en ny ordning for kommersialisering
fra lovende innovasjonsprosjekter, etablerer muligheter på nye områder for forskningsmiljøene. En ny generasjon Store programmer er på plass, 16 moderne forskningsinfrastrukturenheter, i form av laboratorier, databaser og utstyr etableres i forskningsmiljøene,
og nye runder med SFI og SFF er blitt en fast del av institusjonenes profileringsmuligheter.
Til sammen gir dette økt kapasitet, kvalitet og struktur i det norske forskningssystemet.
Fellesskapet rundt forskning og forskningspolitikken er nødvendig for en legitim,
inkluderende og demokratisk utvikling av de muligheter som gis gjennom forskning. Et
omfattende styre og utvalgssystem bidrar til dette. I 2013 er allmennheten forsøkt trukket
sterkere inn i forskningspolitikken gjennom "Folkets forskningsprogram", samtidig som det er
gjennomført en lang rekke av strategikonferanser, dialogmøter og sluttkonferanser med
brukere.
Utfordringene for norsk forskning er knyttet til fem forhold. Forskningsmiljøene må ha
kvalitet i forskningen høyt på dagsordenen. Det må utvikles forsknings- og utdanningsinstitusjoner i toppklasse. Næringslivet og offentlig sektor må forske mer skal en sikre
fremtidens konkurransekraft og verdiskaping. Samfunnsutfordringene må møtes med
forsterket forskningsinnsats, samtidig som det internasjonale forskningssamarbeidet må
styrkes. Samlet betyr dette et behov for økt kapasitet, kvalitet og relevans i norsk forskning,
og at staten må være en viktig pådriver for at dette skal skje. Det er derfor Forskningsrådet i
innspill til Regjeringens langtidsplan har tatt til orde for at den offentlige innsatsen bør utgjøre
1,2 prosent av BNP og at Forskningsrådets andel av offentlig midler bør økes til en tredjedel.
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