Programrapport 2016
IKT og digital innovasjon/IKTPLUSS
Programmets overordnede mål og formål
IKTPLUSS har i perioden 2015-2016 vært en pilot med overordnede mål og toårige delmål.
Resultatene i 2016 bygger på innsats gjennom hele pilotperioden. De langsiktige hovedmålene for
satsinger er:






Innen 2025 skal satsingen ha utviklet noen sterke, robuste og internasjonalt konkurransedyktige
forskningsmiljøer som opererer i forskningsfronten og innenfor satsingens prioriterte
forskningstema.
Innen 2025 skal satsingen ha fått frem radikale og grensesprengende prosjekter som tilfører
dristighet og nye muligheter.
Innen 2025 skal satsingen ha bidratt til økt rekruttering til IKT-faget, styrket forskerutdanningen
og tilgangen til etterspurt arbeidskraft.
Innen 2025 skal satsingen ha bidratt til å løse samfunnsutfordringer gjennom nye IKT-baserte
løsninger og produkter.
Innen 2025 skal satsingen ha bidratt til at innovative produktivitets- eller
effektivitetsforbedrende IKT-løsninger blir tatt i bruk i næringslivet og offentlig sektor.

Følgende delmål har fungert som toårige milepæler som peker mot hovedmålene.
 Minimum åtte grensesprengende prosjekter er igangsatt.
 To eller flere SFI opprettet innenfor IKT FRONT sine prioriterte fag/tema.
 Utdanning og rekruttering til internasjonalt konkurransedyktige miljøer er styrket, slik at suksess
på internasjonale arenaer også bidrar til økt kvalitet på utdanning og rekruttering nasjonalt.
 Få 100 IKT SkatteFUNN-bedrifter (10 prosent av potensielle IKT-bedrifter) mere
forskningsintensive gjennom stimuleringsmidler.
 Minst to Fyrtårnprosjekt innenfor nasjonalt prioriterte områder
 Bidra til kommersialisering av forskningsresultater gjennom 20 gjennomførte
kommersialiserings- og verifiseringsprosjekter.
I perioden har de tematiske prioriteringene vært:
 Helse, omsorg og velferd og Innovasjon i offentlig sektor
Disse følger av strategiske og politiske dokumenter og har hatt generelt høy prioritet over flere år
som områder der IKT som muliggjørende teknologi bør ha stor virkning.
De faglige prioriteringene har vært:
 Data og tjenester overalt, Kompleksitet og robusthet og Et trygt informasjonssamfunn

Sammendrag av aktivitet, måloppnåelse og planer framover
Innsatsen i perioden har bestått i å bygge opp under de prioriterte områdene i satsingen ved å
benytte et utvalg av støtteformer som bygger fag og miljøer, fremmer grensesprengende forskning,
lanserer fyrtårnprosjekter for fremtidens helseløsninger og senker terskler for næringslivet til å
komme i inngrep med forskning.
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Satsingens delmål er nådd med unntak av målet om å bidra til kommersialisering av forskningsresultater gjennom 20 gjennomførte kommersialiserings- og verifiseringsprosjekter. Den viktigste
årsaken til at dette målet ikke har vært prioritert er at IKTPLUSS sin portefølje er fersk og det er
derfor hensiktsmessig å vente til porteføljen er mer moden og prosjektene nærmere realisering og
implementering av resultater. Samtidig har Forskningsrådet gjennom FORNY lansert nye satsinger på
resultatutnyttelse og innovasjon som til en viss grad følger opp dette målet, og som har gjort det
mindre hensiktsmessig å iverksette egne rettede tiltak før vi vi har mer erfaring.
De tematiske og faglige områdene det har vært jobbet med er sikkerhetsaspekter innenfor prioriteringene et trygt informasjonssamfunn og kompleksitet og robusthet, Big Data innenfor prioriteringen data og tjenester overalt og innovasjon i offentlig sektor innenfor prioriteringen helse, omsorg og
velferd.

Beskrivelse og vurdering av aktivitet, måloppnåelse og planer framover
Resultater, virkninger og effekter
Et trygt informasjonssamfunn og kompleksitet og robusthet
Et trygt informasjonssamfunn og robusthet er prioritert i satsingen og innenfor dette området har
IKTPLUSS som et av sine langsiktige mål og bygge robuste fagmiljøer nasjonalt som i neste omgang
skal hevde seg internasjonalt over tid (Hovedmål 1).
I 2016 er det igangsatt en solid portefølje av forskningsprosjekter innenfor sikkerhetsfeltet der de
sentrale aktørene nasjonalt er representert, noe som har vært et uttalt mål for IKTPLUSS. Denne
delen av porteføljen bidrar også til målet om rekruttering (Hovedmål 3) innenfor relevante områder
ved at det er igangsatt rundt 20 stipendiater innenfor feltet.
Data og tjenester overalt
Big Data er et sentralt forskningsfelt under Data og tjenester overalt, og utgjør den største andelen
av IKTPLUSS sine investeringer innenfor dette temaet. Allerede i 2015 ble to SFIer på området startet
opp og dette har bidratt til ny kompetanse og styrkede partnerskap som er sentrale i Fyrtårnprosjektene (oppstart 2016). Ringvirkninger sees også i nye næringslivsprosjekter (i BIA) og i
Horisont2020. Innsatsen på området innebærer en høy grad av internasjonalisering samtidig som
målet om robuste og konkurransedyktige fagmiljøer underbygges (Hovedmål 1). Et nasjonalt nettverk
med støtte fra IKTPLUSS; "Big Data Value" bidrar til nasjonal koordinering og økt nasjonalt og
internasjonalt samarbeid.
Helse, omsorg og velferd
Innovasjon i offentlig sektor og spesielt innenfor helse, omsorg og velferd krever en innsats som
samler økosystemet av aktører for å takle utfordringer med innovasjon og implementering innenfor
feltet. Tre Fyrtårnprosjekter med denne egenskapen er satt i gang i et samarbeid mellom IKTPLUSS,
BIA og HELSEVEL. Denne innsatsen forventes å bidra med forskningsbaserte innovasjoner som vil
implementeres, skaleres og komme til anvendelse. Denne innsatsen bygger spesielt opp under
Hovedmål 4.
Grensesprengende prosjekter
I satsingen har det vært tatt i bruk to hovedgrep for å øke porteføljen av grensesprengende og
radikale prosjekter. IKTPLUSS har deltatt i den andre runden av Idélab og øremerket midler mot
FRINATEK for å sikre et visst volum på prosjekter som møter kriteriene for radikale prosjekter med

2

høy risiko og høy oppside. Denne delen av porteføljen består i hovedsak av Forskerprosjekter og
Unge forskertalenter i tillegg til enkelte idélabprosjekter. Innsatsen bygger opp under Hovedmål 2.
Kobling mellom akademia og næringsliv
Det ligger et stort potensiale for mer forskningsbasert utvikling i IKT-bedrifter i Norge. Det er etablert
en ordning som skal gi bedrifter i SkatteFUNN-porteføljen enkel tilgang til forskerkompetanse.
Forskere som er interessert i å knytte bånd til bedrifter har meldt seg i en forskerpool som bedriftene
får tilgang til fra tidlig 2017. Innsatsen bygger opp under Hovedmål 5.

Tema-, fag, sektor- og næringsområder
Næringsområdet domineres naturlig nok av kunnskaps-, teknologi-, og IKT-næringen. Prioriterte
tematiske områder i satsingen har vært innovasjon i offentlig sektor innenfor helse, omsorg og
velferd. Dette viser seg i porteføljen ved at innsatsen på bedre helse og helsetjenester øker fra 23,2 til
43,2 mill. kroner fra 2015 til 2016, mens tilsvarende tall for fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
er en økning fra 10,5 til 16,4 mill. kroner.

Forskningskapasitet
Fra 2015 til 2016 har det vært en betydelig positiv utvikling i stipendiatutviklingen fra 34 til 50
doktorgradsstipendiater og fra 20 til 31 postdoktorstipendiater. I den første kategorien er kvinneandelen på omtrent 44 prosent og i den andre er den omtrent 30. For oppstartsåret 2016 er andelen
kvinnelige prosjektledere 31,1 prosent. Dette er en betydelig fremgang fra 2012 da andelen var 16,7
prosent og er positivt med tanke på at IKT-feltet tradisjonelt har slitt med å tiltrekke seg kvinnelige
kandidater. I alle aktive prosjekter er nå kvinneandelen 29,9 prosent.
Den høye graden av rekruttering bidrar generelt til å øke forskningskapasiteten gjennom å bygge
forskningsmiljøer. Rekrutteringen er spesielt betydelig innenfor sikkerhetsfeltet. Dette er et bevisst
grep for å styrke forskningskapasiteten og robustheten innenfor dette prioriterte området av stor
nasjonal betydning.

Forskningskvalitet/Innovasjonsgrad
Sammenlignet med 2015 var det en økning i den anvendte forskningen fra 23,2 mill. kroner til 36,0
mill. kroner. For den grunnleggende forskningen var økningen fra 22,7 mill. kroner til 52,1 mill.
kroner. En økning på hele 29,4 mill. kroner. Gjennomsnittet av hovedkarakterer for bevilgede
prosjekter i 2016 er 6. UoH-sektoren er dominerende i porteføljen med en budsjettmessig andel på
rundt 75 prosent. Instituttsektoren sin andel er på rundt 21 prosent. Det er UoH-sektoren som
kontraktspartner som står for veksten i porteføljen fra 2015 til 2016. Forskerprosjekt utgjør 63
prosent av søknadstypene som ble benyttet i 2016. IKTPLUSS finansierer ikke egne innovasjonsprosjekter. Allikevel har strukturelle grep gitt seg utslag i at næringsliv utgjør hele 32 prosent av
samarbeidspartnerne i prosjektporteføljen. IKT næringsliv er en betydelig bidragsyter til FoU, men
med vekten hovedsakelig på utvikling og mindre på forskning. At omtrent én tredjedel av
samarbeidspartnerne representerer bedrifter viser at grepene for å nå målsettingen om økt samspill
mellom akademia og næringsliv virker og er på et tilfredsstillende nivå.

Internasjonalt samarbeid
IKTPLUSS har en rekke stimuleringsmidler rettet både mot personlig internasjonal mobilitet og også
midler for miljøer til å posisjonere seg strategisk på internasjonale arenaer som Horisont2020.
Satsingen har involvert seg i den internasjonalt rettete utlysningen INTPART og har krav om
internasjonal deltakelse i prosjekter. Den internasjonale innsatsen (Internasjonalisering) har fra 2015
til 2016 økt fra 13 til 23,2 mill. kroner.
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Forskningssystemet
I 2015 var det en relativt jevn fordeling over i hvilken sektor samarbeidspartnere i prosjektene befant
seg. Instituttsektor og næringsliv er av omtrent lik størrelse, mens UoH-sektor er noe større. Denne
tendensen holder seg i 2016 med den forskjellen at kategorien samarbeidspartnere i utlandet øker
markant med nær en dobling i volum. Fordelingen mellom sektorer sammenfaller bra med den
bredden i aktørbildet IKTPLUSS skal ivareta og økningen utenlandske samarbeidspartnere sammenfaller godt med ambisjonen om ytterligere prioritering av internasjonalt samarbeid.

Kommunikasjon og rådgivning
I forbindelse med arbeidet med Fyrtårnprosjekter innenfor helse, omsorg og velferd har satsingen
hatt en bred dialog med forskningsmiljøer og stakeholders, spesielt direktoratet for e-helse. IKTPLUSS
holder ikke selv lenger egne konferanser, men benytter eksisterende konferanser til å promotere
satsingens prioriterte områder, prosjekter i porteføljen og satsingen selv. I 2016 var hovedinnsatsen
inn mot arrangementet EHiN – e-helse i Norge.

Inntekter og ressurser
IKTPLUSS har i 2016 hatt et budsjett på omlag 190 mill. kroner fordelt mellom ca. 74 mill. kroner fra
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), ca 71 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet (KD), ca 33
mill. kroner fra Samferdselsdepartementet (SD), 10 mill. kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og 3 mill. kroner fra Justisdepartementet (JD). IKTPLUSS mottar også 8 og 5
mill. kroner fra SD for å administrere hhv. Robuste nett-senteret og Simula@UiB. Satsingen har i
oppstartsfasen overføringer som et resultat av at prosjektporteføljen er under oppbygging og
pådraget på utgiftssiden ligger under regulær drift. Det er estimert at overføringene vil gå mot null i
2018/2019.

4

Nøkkeltall
NØKKELTALL FOR AKTIVITET IKTPLUSS
Tota l t a nta l l a kti ve pros jekter
Anta l l utl ys ni nger
hera v fel l es utl ys ni nger
Anta l l s økna der

2016 mill. kroner
100 FoU-i nntekter
9 Jus ti s - og bereds ka ps depa rtem..
2 Kommuna l - og moderni s eri ngs d..
33 Kunns ka ps depa rtementet – s ekt..
Næri ngs - og fi s keri depa rtement..
Anta l l s økna der med ka ra kter 6 & 7
44
15 Sa mferds el s depa rtementet
Anta l l nye pros jekter
0
0
Anta l l a vs l uttende pros jekter
0
0 Di s poni bel t buds jett
Innvi l gel s es pros ent
0
0 Forbruk
100 mi l l i oner ti l i nnova s jon i og for hel s e, oms org 15
og vel ferd 0 Overføri nger
150 mi l l i oner ti l fors kni ng s om ka n bi dra ti l et trygt20i nforma s 0jons s a mfunn
Øremerki ng FRIPRO
100
100 Intern a dmi ni s tra s jon - bi dra g
Vi nters kol e i e-vi tens ka p
100
Eks tern a dmi ni s tra s jon
Forpros jekt ti l Fyrtå rnpros jekter
40 Dri ft, s økna ds beha ndl i ng
IKT-fyrtå rn i nnenfor hel s e, oms org og vel ferd
19 Kommuni ka s jon og formi dl i ng
Anta l l pros jektl edere
Anta l l nye pros jektl edere
Andel kvi nnel i ge nye pros jektl edere
Andel kvi nnel i ge pros jektl edere
Andel kvi nnel i ge pros jektl edere bl a nt s økere
Doktorgra ds s ti pend (å rs verk/a nta l l )
Menn
Kvi nner
Pos tdoktor (å rs verk/a nta l l )
Menn
Kvi nner

2015
88
8
2
203

88
60
30
22
71
22,8/34
12,2/18
10,6/16
10,2/20
7,4/15
2,8/5

100
45
29
30
37
25,1/50
18,4/28
6,7/22
14,1/31
12,6/22
1,5/9

Pros jektbevi l ni nger

Kunns ka ps -, teknol ogi og IKT-næri ng

2015
0
3
10
51
65
37

2016
0
3
10
71
74
33

236
102
9
0
8
0
1
0
0
58

323
154
134
0
9
0
1
0
0
104

0
32

0
53

0
1
10
23
8
3
0
Anta l l prog. konfera ns er og a rra ngementer
1
0 Huma ni ora
0
La ndbruks - og fi s keri fa g
0
Fa gl i g publ i s eri ng:
Ma t.na t.
28
Publ i s ert a rti kkel i peri odi ka og s eri er
82
75 Sa mfunns vi tens ka p
0
Publ i s ert a rti kkel i a ntol ogi
74
53 Medi s i n og hel s efa g
0
Publ i s erte monogra fi er
17
5 Teknol ogi
27
Ra pporter, nota ter, a rti kl er, foredra g på møter/konfera
233 ns er171
rettet mot pros jektets må l grupper
0
Popul ærvi tens ka pel i ge publ i ka s joner (a rti kl er/bøker,
40 deba tt-bøker/
37 Grunnfors
-a rti kl
knier,
nghøri nger, uts ti l l i nger, s kjønnl i ttera tur23etc.)
Opps l a g i ma s s emedi a (a vi s er, ra di o, TV mm.)
58
30 Anvendt fors kni ng
20
Utvi kl i ngs a rbei d
4
Innova s jons res ul ta ter:
0
Ferdi gs ti l te nye/forbedrete metoder/model l er/prototyper
15
9 Uni vers i tet- og høgs kol es ektor
29
Ferdi gs ti l te nye/forbedrete produkter
2
1 Ins ti tutts ektor
21
Ferdi gs ti l te nye/forbedrete pros es s er
3 Næri ngs l i v
8
Ferdi gs ti l te nye/forbedrete tjenes ter
2
0 Øvri ge i ns ti tus joner
Søkte pa tenter
3
6
Inngå tte l i s ens i eri ngs kontra kter
0
0 Interna s jona l t s a ma rbei d
0
Nye foreta k s om føl ge a v pros jektet
0
0 Pros jekts a ma rbei d
10
Nye forretni ngs områ der i eks i s terende bedri fter s om
3 føl ge a v1 pros
Inngå
jektet
ende/utgå ende mobi l i tet
2
Bedri fter i pros jektet s om ha r i nnført nye/forbedrete3 metoder/teknol
8 Sti mul
ogieri ngs mi dl er
1
Bedri fter utenfor pros jektet s om ha r i nnført nye/forbedrete
1
20
metoder/model
Verts ka p l er/ teknol ogi
0
Bedri fter i pros jektet s om ha r i nnført nye/forbedrete4 a rbei ds 7prosSa
esma
s er/
rbei
forretni
d om utl
ngsysområ
ni nger
der

0
14
6
63
11
7
0
0
0
51
0
0
44
0
51
32
6
0
78
22
1
3

Sa ma rbei ds pa rtnere i pros jektene
Anta l l UoH-s ektor
Anta l l Ins ti ti tutts ektor
Anta l l Næri ngs l i v
Øvri ge
Anta l l Utl a nd

0
4
9
49
18
15
10

37
25
27
25
15

42
31
32
33
27

Annen s tøtte
Forpros jekt
Fors kerpros jekt
Innova s jon i ofentl i g s ektor
Unge fors kerta l enter

La nds del
Agder og Roga l a nd
Ves tl a ndet
Os l o og Akers hus
Hedma rk og Oppl a nd
Trøndel a g
Nord-Norge
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0
3
5
34
2
12
2

0
18
4
1
0

