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Forslag til saksliste Styremøte 5/2021

Norges forskningsråds styre 
Dato 7. september 2021 kl. 10:00 – 16:00

Sted Norges forskningsråd, Møterom Abel 

Sak S 52/21 Godkjenning av sakslisten 10:00- 

Sak S 53/21 Godkjent referat fra styremøte 4/21, 10.06  – vedlegg 

Sak S 54/21 Spørsmål om habilitet 

Sak S 55/21 Orientering – vedlegg 
1. Saker besluttet av styreleder 
2. Styreleders orientering 
3. Orienteringer fra administrasjon 

          -10:25 

Sak S 56/21 Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning – vedlegg

10:25-12:00

LUNSJ 12:00-12:45

Sak S 57/21 Budsjettforslag 2023 – vedlegg 12:45-13:45 

Sak S 58/21 Forskningsrådets næringsrelevante portefølje – vedlegg 13:45- 

Sak S 59/21 Godkjenning av porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer  
– vedlegg

          -15:15 

Sak S 60/21 Eventuelt 15:15-15:30 

Sak S 61/21 Vedtaksprotokoll godkjennes 15:30-15:40 

Sak S 62/21 Oppsummering 
- Dialog mellom styre og adm. direktør 
- Dialog styret

15:40-16:00 
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Norges forskningsråds styre 

Dato

Sted 

Torsdag 10. juni 2021, kl. 10:00 – 15:30 / 16:25

Virtuelt møte (Teams) 

Tilstede: 

Hilde Tonne - leder  
Kenneth Ruud – nestleder  
Jan Magnus Aronsen 
Eli Aamot  
Mette Halskov Hansen  
Pinar Heggernes 
Kirsti Hjemdahl  
Tomas Kåberger   
Karianne Melleby 
Eimund Nygaard  
Lars Harry Vorland  
Christine Daae Olseng 
Eirin Isaksen Winsnes (ansattes varamedlem) 
Sak S 52:  Matz Dahlberg (settemedlem) 

       Toril Johansson (settemedlem) 
       Geir Mork (settemedlem) 

Forfall:   
Lena Cappelen Endresen 

Tilstede fra Forskningsrådet: 
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør 
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør Næringsutvikling og nyskaping 
Fridtjof Unander, områdedirektør Bærekraft og grønt skifte 
Jesper W. Simonsen, områdedirektør Samfunnsutvikling og digitalisering 
Kristin Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering og forskningssystemet 
Yves Boulmer, områdedirektør Analyse og porteføljestyring  
Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi 
Cathrine Torp, områdedirektør Kommunikasjon og brukeropplevelse 
Trine Tengbom, internrevisjonen 
Stig Slipersæter, adm. dir stab 
Tobias Ellingsen, referent 

Sak S 42 Philip Lorentzen 
Sak S 44 Hanne Merete Hanson, Ute Schumacher 
Sak S 45 Thomas Grønsten 
Sak S 46 Amina Ømer, Therese Krosby 
Sak S 47 Kristen Ulstein 
Sak S 52 Liv Furuberg, referent sak S 52  
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Sak S 38/21 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

Sak S 39/21 Godkjent referat fra styremøte 3/21, 29.04 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 

Sak S 40/21 Spørsmål om habilitet 

Mari Sundli Tveit innledet kort om habilitetsvurderinger knyttet til sak S 52. Fire 

styremedlemmer er automatisk inhabile på grunn av styreverv eller lederstillinger i 

prosjektansvarlig eller samarbeidende organisasjon i søknadene. Tre styremedlemmer har 

faglige eller personlige relasjoner som kan medføre inhabilitet etter en skjønnsmessig 

vurdering i styret. For at Styret skal være beslutningsdyktig har Kunnskapsdepartementet 

oppnevnt fire settemedlemmer. Det er gjort en habilitetsvurdering av settemedlemmene og 

det har kommet frem at en av disse er inhabil.  

Styret vurderte habiliteten til styremedlemmer med faglige eller personlige relasjoner 

knyttet til søknadene i sak S 52. Ansattes styremedlemmer kan være observatører i 

bevilgningssaker, men avsto fra å delta i sak S 52. 

Vedtak:  Styrets medlemmer Kenneth Ruud, Eli Aamot, Mette Halskov Hansen, Pinar Heggernes, 

Karianne Melleby, Jan Magnus Aronsen og Lars Harry Vorland er inhabile i sak S 52.  

De ansattes styrerepresentanter deltar ikke i behandlingen av sak S 52.  

Settemedlem Janne O. Jonsson, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, er inhabil i sak S 52.

Sak S 41/21 Orienteringer  

1. Muntlige

Mari Sundli Tveit orienterte om at det har vært bred dekning av Forskningsrådet i media 

siden forrige styremøte og at det i hovedsak er i form av positiv omtale. Saker i perioden har 

særlig handlet om gode norske resultater i EU-programmene, undersøkelse som viser høy 

tillitt til forskning i befolkningen, stor tilsøkning til Grønn plattform og stor tilsøkning fra 

bedrifter. Strategiens prioriteringer er godt dekket i medieomtalen bortsett fra området 

Samhørighet og globalisering. Det jobbes med økt synlighet av dette området fremover.  

2. Skriftlige fra administrasjonen 

• Orientering om revidert nasjonalbudsjett 2021 
• Befolkningsundersøkelser og måling av tillit 
• Programmet for et digitalt Europa - DIGITAL 
• Global Research Council – Forskningsrådsinitiativ til finansiering rettet mot 

bærekraftsmålene 
• Endring i Porteføljestyret for global utvikling og internasjonale relasjoner 
• OECD landrapport om norsk landbruk - hovedfunn og anbefalinger  

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 
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Sak S 42/21  Forskningsrådets innspill til revidert Langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning 

Hilde Tonne innledet i saken og la vekt på at utkast til innspill til LTP er et bra dokument som 

har tatt opp i seg styrets tidligere diskusjoner og innspill. Det er viktig at styret nå bidrar til 

tydeliggjøring av vurderingene og anbefalingene i innspillet. 

Mari Sundli Tveit presenterte kort utkastet til LTP-innspill og det videre arbeidet med å 

ferdigstille LTP-innspillet. 

Styret gikk en runde rundt bordet slik at alle styremedlemmene gav sine vurderinger av LTP-

innspillet og kom med innspill og kommentarer til hvordan LTP-innspillet kan videreutvikles. 

Det er behov for å spisse og tydeliggjøre budskapene ytterligere. Forskningsrådet må være 

tydelig på behovet for et grønt skifte og forskningen må bidra til å erstatte aktivitet og 

næring som blir borte når petroleumsaktiviteten trappes ned. Innspillet bør si noe mer om 

hvordan forskning kan bidra til verdiskaping og utvikling av nytt næringsliv. Omtalen av 

naturmangfold og miljøutfordringer bør løftes og videreutvikles. Innspillet må være 

mulighetsorientert i tillegg til å diskutere utfordringene for forsknings- og innovasjons-

politikken. Digital transformasjon vil være sentralt i LTP og innspillets omtale av dette må 

videreutvikles. Utfordringene og endringene vil også utfordre selve forskningssystemet, og 

innspillet bør reflektere rundt digitaliseringen av forskningen på alle områder, balansen og 

samspillet mellom de utførende sektorene, og videreutvikling av et effektivt forsknings-

system. 

Styret kommenterte på ulike tema og problemstillinger som bør tas inn eller løftes frem i 

LTP-innspillet. Det ble også lagt vekt på at Forskningsrådet må vise frem erfaringer og 

resultater fra tidligere innsats som kan være med på å underbygge vurderinger og 

anbefalinger i innspillet. Styremedlemmene oppfordres til å gi skriftlige kommentarer til LTP-

innspillet i etterkant av styremøtet.

Vedtak:  Forskningsrådets innspill til revidert langtidsplan bearbeides videre med de innspill og 
kommentarer som fremkom i møtet.

Sak S 43/21 Plan for oppfølging av Forskningsrådets strategi 

Mari Sundli Tveit innledet i saken. Saken er en løypemelding til styret om hvordan 

Forskningsrådet jobber med oppfølging av strategien. Strategien gir god retning, men det er i 

tillegg behov for å konkretisere målbildet frem til 2024 og detaljere hva det betyr av faktisk 

endring. De mest sentrale prosessene for oppfølging av strategien, med tilhørende 

styresaker, ble kort presentert.  

Styret kommenterte at dette var en god oppsummering av arbeidet med oppfølging av 

strategien og at de ser frem til å se resultatene fra det strategiske arbeidet. Styret ba om at 

også de strategiske grepene som er løftet frem i strategien brukes og synliggjøres i 

strategioppfølgingen. 

Vedtak:  Styret tar orienteringen til etterretning. 
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Sak S 44/21 Tertialrapport og resultat medarbeiderundersøkelse 

Mari Sundli Tveit innledet i saken som oppsummerer resultater og nøkkeltall fra 

virksomheten i årets første måneder. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen fra februar 

2021 blir viktige å bruke i Forskningsrådets utviklingsarbeid fremover. Tove Karin Stølen 

presenterte tertialrapporten og oppdatert risikoanalyse. Presentasjonen viste blant annet 

status på de viktigste aktivitetene som er satt i gang for å realisere virksomhetsstrategien. 

Det jobbes med en kompetanseplan for Forskningsrådet for å avklare hvilken kompetanse 

som må utvikles i organisasjonen og hvilken kompetanse som må hentes inn gjennom 

rekruttering. 

Styret stilte oppklarende spørsmål til rapporteringen og diskuterte blant annet hva som bør 

vektlegges i tertialrapportene for å følge utviklingen i organisasjonen på en god måte. 

Utviklingen i virksomhetsbudsjettet og antall årsverk bør sees i sammenheng med 

oppgavemengden, som for eksempel investeringsnivået, for å vise utvikling i produktivitet 

over tid. Styret kommenterte at det har vært liten utvikling fra forrige medarbeider-

undersøkelse, og at det er viktig at Forskningsrådet jobber aktivt for å nå de satte måltallene. 

Styret diskuterte også om endringer i investeringsprosessen har endret ressursinnsatsen 

eller forskjøvet denne i tid. Styret mener at det er viktig å ha en løpende dialog med 

Kunnskapsdepartementet om virksomhetsbudsjettet, organisasjonens produktivitet og 

utviklingen i oppgavemengden. 

Vedtak:  Styret tar saken til orientering. 

Sak S 45/21 Status IT-sikkerhet 

Saken er unntatt offentlighet og refereres ikke. 

Vedtak:  Styret tar saken til orientering og ber om å bli oppdatert en gang i året på IT-
sikkerhetstilstanden målt over de 20 såkalte Critical Security Controls (CSC). 

Sak S 46/21 Oppdatert status på overføringssituasjon og langtidsbudsjett 

Saken er unntatt offentlighet og refereres ikke.

Vedtak:  Styret tar den fremlagte analysen til etterretning og understreker viktigheten av å fortsette 
arbeidet med å bygge opp nødvendig kompetanse, verktøy og prosesser som grunnlag for en 
strammere likviditetsstyring i Forskningsrådet. 

Sak S 47/21 Etatsstyringsmøte 11. juni – forberedelse 

Mari Sundli Tveit innledet i saken og viste til utkast til tilbakemeldinger fra 

Kunnskapsdepartementet som vil være utgangspunkt for etatsstyringsmøtet dagen etter 

styremøtet. Etatsstyringsmøtet vil særlig vektlegge Økt vitenskapelig kvalitet og Et 

velfungerende forskningssystem.  

Styret diskuterte utkast til tilbakemeldingsdokument og foreslå noen endringer. Styret 

avklarte deltakelse på etatsstyringsmøtet med KD. Styret diskuterte hva som skal være 

Forskningsrådets hovedbudskap i møtet med KD og hva som er de viktigste kommentarene 

til KDs tilbakemeldinger knyttet til målene om Økt vitenskapelig kvalitet og Et velfungerende 
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forskningssystem, samt om porteføljestyring.

Sak S 48/21 Eventuelt 

Sak S 50/21 Vedtaksprotokoll godkjennes 

Sak S 51/21 Oppsummering 

Sak S 52/21 Trinn 1 av SFF-V utlysningen: Kvalitetssikring av søknadsbehandlingsprosessen og 

vedtak om søkere som skal inviteres til trinn 2. 

Saken er unntatt offentlighet og refereres ikke. 

Vedtak:  Styret finner at søknadsbehandlingsprosessen for SFF-V trinn 1 er gjennomført i henhold til de 
på forhånd vedtatte rammer og prosedyrer som beskrevet i utlysningen. 

Styret vedtar at søknadene som er anbefalt av den vitenskapelige komiteen inviteres til å 
sende inn fullstendig søknad om Senter for fremragende forskning. 

Styret vedtar også at de resterende søknadene får avslag. 
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Saksfremlegg Styremøte 5/2021

Sak S 56/21: Forskningsrådets innspill til revisjon av Langtidsplan 
for forskning og høyere utdanning 
Til Styret
Fra Adm dir Mari Sundli Tveit 

Ansvarlig direktør Randi Søgnen 
Saksbehandler Stig Slipersæter 
Vedlegg 1. Forskningsrådets innspill til revisjon av Langtidsplan for 

forskning og høyere utdanning 
2. Porteføljestyrenes kommentarer til forrige versjon av 
innspillet 

Bakgrunn 
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er regjeringens viktigste veikart og redskap for 
prioritering og videreutvikling av systemet for forskning og høyere utdanning. Planen har et tiårig 
perspektiv og revideres hvert fjerde år. Forslag til revidert plan vil legges fram for Stortinget i oktober 
2022 sammen med forslag til statsbudsjett for 2023. Neste tiårig planperiode er fra 2023 til 2032. 

Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet bestilling på innspill til arbeidet med tilhørende 
bestillinger på kunnskapsgrunnlag. Forskningsrådet er bedt om å levere sitt innspill innen den felles 
fristen 10. september 2021. 

Styret har diskutert ulike aspekter ved innspillet i alle møter fra og med desember 2020. Til dette 
møtet legges det fram et helhetlig forslag til innspill for endelig behandling.  

Hvorfor saken fremmes 
Saken fremmes for å gi Styret anledning til å diskutere utkastet til innspill (vedlegg 1) og gi sine 
kommentarer og synspunkter som tas med i utforming av den endelige teksten.  

Styret inviteres til å gi innspill på følgende  

 Om innspillet signaliserer et tilstrekkelig høyt ambisjonsnivå og om anbefalingene er i tråd 
med ambisjonsnivået 

 Om forslagene til opptrappingsplaner, samfunnsoppdrag og øvrige anbefalinger svarer på 
utfordringsbildet 

 Om innspillet reflekterer de vurderinger og synspunkter Styret tidligere har gitt uttrykk for 

Hovedpunkter 
Styret diskuterte et helhetlig utkast til innspill på møtet i juni og styremedlemmene fikk etter møtet 
anledning til å gi skriftlige kommentarer og forslag til teksten. Styrets kommentarer og innspill er 
innarbeidet i denne versjonen. Porteføljestyrene fikk samme versjon av dokumentet til diskusjon på 
sine møter i juni og mange porteføljestyrer ga kommentarer og forslag til endringer (vedlegg 2). Disse 
er gjennomgått og i all hovedsak innarbeidet. 

Det er noen hovedelementer i innspillet Styret særlig bør vurdere: 

 Forslaget om et kunnskapsbasert omstillingsforlik (innspillet side 10) 

Forslaget om et omstillingsforlik er ment å gi et samlet uttrykk for nødvendigheten av å 

prioritere forskning og innovasjon svært høyt for å legge det kunnskapsmessige grunnlaget 

for en nødvendig omstilling langs mange dimensjoner. Forslaget sier ikke hvordan et slikt 

forlik skal utformes eller dets konkrete politiske innhold, men kan oppfattes som et signal til 

politikere i hele bredden om nødvendigheten av en kraftig opp-prioritering av innsatsen. 

Basert på den foreløpige versjonen av innspillet, behandlet av styret i juni, har forslaget 

allerede fått betydelig oppmerksomhet og er gjengitt av andre aktører. 
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 Forslagene til økonomiske opptrappingsplaner (innspillet side 10) 

Forpliktende økonomiske opptrappingsplaner er langtidsplanens tydeligste prioriterings-

verktøy og innebærer direkte økonomisk stimulans på utvalgte områder. Hvilke områder som 

foreslå for opptrappinger og beløpsstørrelsene som foreslås er derfor vesentlig. I innspillet er 

det forslag til tre konkrete opptrappingsplaner, samt at det settes av betydelige ressurser til 

samfunnsoppdrag hvis man velger å bruke slike. Alle opptrappingene er begrunnet i 

behovene for omstilling og de generelle behovene for å øke forskningsinnsatsen, og alle er 

foreslått gjennomført i løpet av planperiodens første fire år. Se nærmere begrunnelse i 

vedlegget. 

Følgende opptrappinger foreslås: 

o Grensesprengende forskning: Opptrapping med 450 millioner kroner over fire år.  

o Teknisk-industrielle forskningsinstitutter: Opptrapping av grunnbevilgningene med 
450 millioner kroner over fire år 

o Infrastruktur for åpen tilgang og gjenbruk av forskningsdata: Opptrapping av 
finansieringen med 400 millioner over fire år 

o Samfunnsoppdrag: Opptrappingsplan på minimum 2 milliarder kroner over fire år for 
å gjennomføre utvalgte tverrgående samfunnsoppdrag ('missions') 

 Forslagene om samfunnsoppdrag (innspillet side 35-37) 

I tråd med tidligere diskusjoner foreslås det at man arbeider med samfunnsoppdrag langs tre 

linjer:  

1. Store, sektorovergripende satsinger som koordineres på regjeringsnivå 

2. Sektorovergripende koordinerte tiltak gjennom samarbeid i virkemiddelapparatet 

3. Deltakelse i 'missions' i Horisont Europa, og eventuelle norske tilleggssatsinger 

knyttet til disse 

Som svar på regjeringens invitasjon til å foreslå områder som er særlig aktuelle for 

samfunnsoppdrag, foreslås følgende to områder for store, sektorovergripende 

samfunnsoppdrag:  

1. Samfunnsoppdrag for å løse akutte klimautfordringer og utvikle løsninger som kan 
bidra til å omstille til klimavennlig energi og redusere de menneskeskapte 
klimaendringene.  

2. Samfunnsoppdrag for å møte utfordringene offentlig sektor, og særlig kommunene, 

vil stå overfor innenfor helse og omsorg, blant annet som følge av demografiske 

endringer. 

 Øvrige tiltak og anbefalinger 

Innspillet har i kapittel 3, 4 og 5 mange forslag til anbefalinger og tiltak, dels som 

begrunnelser og anbefalinger om hva som bør vektlegges i neste langtidsplan (i løpende 

brødtekst) og dels som forslag til mer konkrete tiltak (kulepunkter). Antallet er forsøkt holdt 

på et begrenset nivå, men i og med at innspillet dekker overordnede mål, de prioriterte 

områdene og forskningssystemet, og samtidig skal være relevant for alle samfunnssektorer, 

blir det mange anbefalinger og forslag til område det bør satses på. Innspillet kan derfor i 

noen grad fortone seg som en lang ønskeliste, og det bør vurderes om noen anbefalinger kan 

utgå. 

Øvrige forhold 
Overskriftene på de strategiske prioriteringene er justert i tråd med overskriftene i gjeldende 
langtidsplan ut fra hensynet til at innspillet skal kommunisere med denne og innspill fra øvrige 
aktører. Innholdsmessig er anbefalingene oppdatert for å møte fremtidens utfordringsbilde i tråd 
med styrets tidligere innspill. 
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Forslagene til opptrappingsplaner vil ha konsekvenser for Forskningsrådets budsjettforslag for 2023 
på den måten at forslagene må samsvare i de to dokumentene. Budsjettforslaget vil tallfeste behovet 
for det første året i opptrappingsplanene. 

Deler av teksten er nedkortet, men behovet for helhet og argumentasjon har gjort det vanskelig å 
foreta ytterligere nedkorting uten tap av meningsbærende innhold. Det er også lagt til en lang rekke 
referanser og mer leservennlig layout som gjør dokumentet lengre. 

Videre saksgang  
Forskningsrådets forslag til budsjett 2023 (jf sak S 57/21) justeres for å samsvare med forslagene til 
opptrappingsplaner. Innspillet ferdigstilles og oversendes Kunnskapsdepartementet 10. september. 

Forslag til vedtak 
Forslaget til innspill justeres i tråd med de kommentarene som fremkom i møtet. Adm. dir. får 
fullmakt til å ferdigstille innspillet for oversendelse til Kunnskapsdepartementet.  



––––

Forskningsrådets innspill til revisjon av

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

For diskusjon i Forskningsrådets styre i møte 07.09.2021 

1. Innledning 
Norge og verden står overfor enorme utfordringer. Kunnskap er den viktigste ressursen for møte 

utfordringene og drivkraften i samfunns- og næringsutviklingen. Langtidsplanen for forskning og 

høyere utdanning er regjeringens viktigste veikart og redskap for kunnskapsbasert utvikling på alle 

områder. Ambisjonsnivået for politikken må derfor heves kraftig, og langtidsplanen må gi enda 

tydeligere retning for norsk forskning, innovasjon og høyere utdanning de neste ti årene.  

Langtidsplanen må legge til rette for at forskning, høyere utdanning og innovasjon integreres i 

samfunnsutviklingen og verdiskapingen i alle samfunnssektorer. Det er helt avgjørende at 

langtidsplanen ikke sees som en plan for forskning og høyere utdanning alene, men som en plan som 

setter forskning og høyere utdanning inn i en større helhet i samarbeid og samspill med resten av 

verden. Når planen revideres, må det fremgå tydelig hvilken betydning forskning og høyere 

utdanning har for innovasjonsevnen, for videreutvikling av et konkurransedyktig og bærekraftig 

næringsliv, for en effektiv og velfungerende offentlig sektor, for politikkutforming, for samfunns- og 

kulturforståelse og for hvordan vi som borgere og samfunn utvikler oss. Planen må gi tydelige 

prioriteringer for videreutvikling av systemet for forskning og høyere utdanning, og for hvordan 

systemet best mulig bidrar til den kunnskapen som trengs.  

Forskningsrådet legger i dette innspillet fram anbefalinger for hva som bør være de viktigste 

prioriteringene i neste planperiode. Forskningsrådets hovedanbefalinger gjennomgås i kapittel 2. 

Anbefalingene bygger på en gjennomgang av de viktigste utfordringene vi står overfor nasjonalt og 

globalt (kapittel 3). Kapittel 4 gir anbefalinger for omstilling og bærekraft, før en mer detaljert 

gjennomgang av langsiktige prioriteringer og tiltak på tematiske områder gis i kapittel 5. I kapittel 6 

gis anbefalinger for hvordan planen bør bidra til å videreutvikle norsk forskning, innovasjon og 

høyere utdanning. 
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2. Et høyere ambisjonsnivå for fremtidens forsknings- og innovasjonssystem 
Gitt at forskning, innovasjon og utdanning er helt sentrale komponenter for å møte utfordringene vi 

står overfor, må langtidsplanen være redskapet som gjør det mulig å møte dem på en gjennomtenkt, 

koordinert og kraftfull måte. Planen må møte samfunnsutfordringene gjennom ambisjoner, samspill 

og systemtilnærminger som virker samlende og prioriterende på tvers av samfunnssektorer, på tvers 

av aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet, på tvers av departementene, på tvers av aktørene i 

virkemiddelapparatet, og i et helhetlig samspill med internasjonale satsinger. Planen må utarbeides 

med mål om at forskning blir en del av løsningen på alle områder, og med mål om at forskning og 

anvendelse av den sees som to sider av samme sak. 

Utviklingen av politikk for forskning og høyere utdanning må bidra til å løse både de langsiktige og 

presserende samfunnsutfordringene nasjonalt og internasjonalt. Mange av disse er beskrevet i en 

omfattende fremtidsanalyse Forskningsrådet har fått utført1 og i Perspektivmeldingen 20212: 

 Klimakrisen og presset på naturressursene fortsetter med økt kraft. Skal vi unngå de 

alvorligste klimaendringene og de svært alvorlige konsekvensene av dem, må verdens 

klimagassutslipp ned i netto null utslipp innen 2050, jf FNs klimapanel3. FNs Naturpanel sier 

en million arter er truet av utryddelse og halvparten av plantebiomassen er forsvunnet siden 

førindustriell tid4. Arealtap utgjør i seg selv den suverent største trusselen mot arter og 

naturverdier nasjonalt og globalt. Å gjøre noe med dette vil kreve ambisiøse tiltak fra 

myndigheter, privat næringsliv og ulike samfunnsgrupper nasjonalt og internasjonalt. Det vil 

forsterke de omstillingsutfordringene Norge står overfor, særlig når det gjelder spørsmålene 

knyttet til nye investeringer i petroleumsvirksomheten og behovet for nye eksportinntekter, 

men også hvordan vi forvalter arealene og naturressursene våre.  

 Folketallet går ned i industrialiserte land og opp i fremvoksende økonomier. Dette gjør også 

at alderspyramiden endres. Industrialiserte land er på full fart inn i aldringssamfunnet, mens 

andre fortsatt vil ha en ung og voksende befolkning.  

 Globalisering og digitalisering skaper både muligheter og utfordringer som det globale 

styringssystemet per i dag ikke er rustet til å håndtere godt.  

Forsknings- og innovasjonspolitikken er helt sentral rolle for å få fram kunnskapen vi trenger for å 

møte et stadig mer komplekst og presserende utfordringsbilde. Det er derfor behov for å øke 

1 Gunashekar, Salil, Emily Ryen Gloinson, Fay Dunkerley, Mann Virdee, Camilla d'Angelo, Carolina Feijao, 
Gemma-Claire Ali, Mikkel Skjoldager, Andrea Skjold Frøshaug, and Torben Bundgaard Vad: Addressing societal 
challenges in Norway: Key trends, future scenarios, missions and structural measures. Santa Monica, CA: RAND 
Corporation, 2021. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA966-1.html
I tillegg til sluttrapporten er det en rekke rapporter fra studien som er tilgjengelig her: 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA966-1.html
2 Det Kongelige Finansdepartement: Perspektivmeldingen 2021. Stortingsmelding nr. 14, 2020-2021. 
3 IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, 
S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. 
R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In 
Press. 
4 IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo 
(editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673
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ambisjonsnivået for politikken kraftig og sette en tydeligere retning enn det gjeldende langtidsplan 

gjør. 

Planen må skape grunnlag for felles målrettet, kunnskapsbasert innsats og handling på de områdene 

der endringsbehovene er størst, og legge føringer for et fremtidsrettet forsknings- og innovasjons-

system, og bidra til at Norge blir i stand til å skape bærekraft i bred forstand: 

 Motvirke klimaendringer og miljøødeleggelser, bevare naturmangfoldet og god bruk av 

arealene, utvikle en grønn økonomi, en bærekraftig velferdsstat og en mer bærekraftig og 

rettferdig global samfunnsorden. 

 Bidra til omstilling av næringslivet gjennom å videreutvikle et kunnskapsintensivt og 

differensiert næringsliv, utvikle næringer med internasjonal konkurransekraft, ikke minst i 

markeder for klimaløsninger, og tilrettelegge for regional utvikling gjennom å dekke 

regionale kunnskapsbehov. 

 Bidra til at offentlig sektor omstilles og videreutvikles i samspill med næringslivet og 

muliggjør gode velferdsordninger i lys av demografiske og andre endringer.  

 Skape legitime og demokratisk forankrede prosesser, også i forsknings- og innovasjons-

systemet: forsterke det liberale demokratiet og en kunnskapsbasert meningsdanning, 

motvirke mistillit til vitenskapelig kunnskap og forsvare akademisk frihet. 

 Ta muliggjørende, industrielle og konvergerende teknologier i bruk på en ansvarlig måte for å 

løse samfunnsutfordringer. 

 Reetablere samfunns- og næringslivet innenfor en ny normalsituasjon etter korona-

pandemien, herunder håndtere mulige langsiktige helse- og velferdsutfordringer, endringer i 

arbeidslivet og utfordringer i spesifikke bransjer og sektorer. 

2.1. Langsiktige utfordringer: Behov for kraftig økt ambisjonsnivå og tydelig retning 
Både utfordringene og den kunnskapen som er nødvendig å frembringe for å møte dem, tilsier et 

svært høyt ambisjonsnivå for langtidsplanen. Forskning og innovasjon er avgjørende i møtet med 

utfordringene, som ikke lar seg løse uten ny kunnskap, ny teknologi, nye samhandlingsmåter mellom 

aktører både innenfor og utenfor forskningen og generell nytenkning rundt hvordan nærings- og 

samfunnslivet videreutvikles.  

OECDs gjennomgang av norsk forsknings- og innovasjonspolitikk i 2017 påpekte at landet stod 

overfor et 'triple transition imperative' 5. Imperativet utspiller seg i møtet med omfattende globale og 

nasjonale samfunnsutfordringer og i en påkrevet transformasjon mot en mer diversifisert og robust 

økonomi. Imperativet krever både økt innsats innenfor forskning og innovasjon, utforming av et mer 

involverende og konkurransedyktig forsknings- og innovasjonssystem, samt tettere samvirke mellom 

forskningsaktørene og andre samfunnsaktører. Økt samspill kreves både på politisk nivå og i 

forvaltningen, med mål om en tettere kobling mellom forskningspolitikk og andre policyområder. 

Den endrede og mer involverende forsknings- og innovasjonspolitikken ligger til grunn for 

Forskingsrådets innspill til langtidsplan: Innspillet er utfordringsdrevet, løsningene ligger i omstilling, 

bærekraft og ansvarlighet på alle nivåer, og ikke minst peker innspillet på nye krav til forsknings- og 

5 OECD (2017), OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264277960-en
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innovasjonssystemet. I sum er forsknings- og innovasjonspolitikk i ferd med å bli et langt mer 

krevende politikkområde enn tidligere. 

En mer helhetlig måte å tenke om samfunnsutfordringer på gjennomsyrer i økende grad 

politikkutformingen utenfor Norge. Mest tydelig er dette kanskje i EU, som integrerer forskning og 

innovasjon (Horisont Europa) med en rekke andre tiltak som European Green Deal, Digital Europe, 

European Recovery Plan, European Education Area og European Skills Agenda. Det brukes svært store 

økonomiske ressurser på kunnskapsbasert problemløsning, grønn og digital omstilling og 

gjenoppbygging av økonomien etter pandemien. Dette innebærer at forsknings- og innovasjons-

politikken blir en integrert del av de fleste politikkområder. 

Norge bør legge en tilsvarende tenkning til grunn for den omstillingen vi skal gjennom. Det 

forutsetter bred politisk aksept for å gjennomføre flere typer ambisiøse og helhetlige tiltak. 

Klimaforliket fra 2008 er et godt eksempel på at det er mulig. Forliket kom i stand gjennom en bred 

politisk enighet om at Norge skulle ta ansvar for reduksjon i klimagassutslippene gjennom en aktiv 

nasjonal politikk, der en forpliktelse til å øke finansieringen av forskning på miljøvennlig energi med 

minst 600 millioner kroner i året var en del av politikken. Dette gjorde det mulig å gjennomføre et 

langsiktig og ambisiøst løp for utvikling av norsk forskning på fornybar og miljøvennlig energi. Denne 

forskningen har vist seg å være samfunnsøkonomisk svært lønnsom6, og det er den som ligger til 

grunn for at det er mulig å gjennomføre det grønne skiftet. Nå er tiden inne til å inngå et tilsvarende 

omstillingsforlik der det skapes bred politisk enighet om å gjennomføre tiltak som er nødvendige for 

å omstille Norge til å møte utfordringene, herunder bruke langtidsplanen som redskap for å styrke 

forskningsinnsatsen (jf avsnitt 2.3). Planen bør også legge til rette for at man inkluderer en FoU-

komponent når det gjøres store investeringer i andre deler av samfunnet. 

En undersøkelse Forskningsrådet har fått utført, tyder på at gjeldende langtidsplan ikke har oppfylt 

sitt potensial som styringsredskap7. Eller sagt på en annen måte, det potensialet som ligger i planen 

for å samordne politikk og strategi for forskning og høyere utdanning, er ikke utnyttet så godt som 

planen legger opp til. Planen forutsetter at innovasjoner må til for å løse mange av utfordringene, 

men er likevel ikke eksplisitt koblet til innovasjonspolitikken og innovasjonspolitiske virkemidler. 

Undersøkelsen viser at planen først og fremst virker styrende gjennom opptrappingsplanene og 

gjennom Forskningsrådet som forskningsfinansierende organ. Planen virker i liten grad 

koordinerende og styrende for politikken overfor de forskningsutførende institusjonene og 

virkemiddelaktørene, og den virker heller ikke som prioriteringsramme for politikkutformingen og 

forskningsinnsatsen, bortsett fra når det gjelder de vedtatte opptrappingsplanene. Hvor langt man 

skal gå i styring og koordinering, vil alltid måtte diskuteres opp mot institusjonell autonomi og 

behovene for fleksibilitet og mulighet for å endre prioriteringer på grunn av nye behov. Gitt 

utfordringene og behovene for koordinert innsats kan planens potensial som styringsredskap opplagt 

utnyttes bedre. 

6

https://www.regjeringen.no/contentassets/816c63dcb0ea49768ec03cd64828af5a/effekter_av_energiforsknin
gen.pdf

7 Fra politikk til praksis. NIFU arbeidsnotat 2021 xx. (foreløpig upublisert). 
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––––

Anbefalinger 
For utformingen av langtidsplanen betyr dette at: 

 Planen må være ambisiøs og føre til en målrettet innsats for å forbedre norsk forskning, innovasjon 

og høyere utdanning. Planen må også være ambisiøs når det gjelder hvordan den skal bidra til å 

videreutvikle et forsknings- og innovasjonssystem som samspiller effektivt, og ikke minst som 

samspiller godt med næringslivet, offentlig sektor og samfunnet ellers. En analyse av utviklingen 

fram til dagens system og hva som vil bidra til et optimalt system for å nå de forskningspolitiske 

målene vil derfor være et viktig redskap. 

 Planen må bidra til bedre koordinering med andre tiltak for å håndtere store utfordringer og 

motvirke at forskning, innovasjon og høyere utdanning sees isolert. Det omfatter hvordan forskning, 

innovasjon og høyere utdanning inngår i en koordinert innsats for å håndtere samfunnsutfordringer 

på tvers av samfunnssektorene, på tvers av sektorene i forsknings- og innovasjonssystemet, på tvers 

av aktørene i virkemiddelapparatet og på tvers av landegrensene. Alle prioriterte områder må ha 

slike koordinerte satsinger.  

 Planen må legge til rette for at grunnleggende forskning av høy kvalitet er fundamentet i 

kunnskapssystemet, og bidra til at grunnleggende forskning samspiller godt med øvrige forsknings- 

og innovasjonsaktiviteter og raskt kan komme til anvendelse i problemløsning og videreutvikling av 

samfunns- og næringsliv.  

 Planen må legge til rette for å utnytte forskningsinstituttenes evne til å kombinere høy forskningsmessig 

kvalitet med rask anvendelse av forskningsresultater i næringsliv og offentlig sektor. 

 Planene må bidra til å øke næringslivet FoU-investeringer gjennom åpne, brukerstyrte virkemidler 

som bidrar til en differensiert kunnskapsbasert næringsstruktur og stimulerer bedrifter til å ta større 

risiko og skape flere radikale innovasjoner.  

 Planen må skape sammenheng mellom regionale og nasjonale tiltak. Planen må bidra til å gjøre 

forskning, forskere, infrastruktur og utdanningskapasitet tilgjengelig og relevant for næringsliv og 

offentlig sektor i hele landet.  

 Planen må gjennomgående bidra til at norsk forskning samspiller og er integrert med internasjonal 

forskning, til samspill med internasjonale finansieringskilder og til internasjonal arbeidsdeling der 

det er hensiktsmessig. Samspillet med Horisont Europa og andre europeiske programmer må vies 

særlig oppmerksomhet. 

 Planen må åpne for dristighet og nye grep og kunne ta i bruk en helhet av virkemidler. På noen 

områder er det akutte behov for problemløsning, og det kan kreves vilje til å ta større risiko og 

eksperimentere for å løse dem. Samfunnsoppdrag ("missions") kan være egnet for problemløsning 

på noen områder, men planen må også åpne for at andre virkemidler kan være bedre egnet på 

andre områder.

 Planen må bidra til at det tenkes nytt om finansiering av forskning og innovasjon. Blant annet kan 

forskning inkluderes som komponent i offentlig politikk på flere områder, man kan i større grad 

benytte samfinansiering og offentlig–privat samarbeid (f.eks. finansiering gjennom venturekapital), 

sammensatt finansiering ('blended finance'), finansiering ved at avgiftssystemet benyttes til FoU 

(f.eks. på klimaområdet), innføre en større FoU-komponent knyttet til store sektorinvesteringer på 

områder som samferdsel, bygg og hele, og en tydeligere arbeidsdeling mellom nasjonal og 

internasjonal FoU-finansiering.
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2.2. Et fremtidsrettet forsknings- og innovasjonssystem  
Det norske forsknings- og innovasjonssystemet fungerer i hovedsak godt. Det har utviklet seg i positiv 

retning og er i økende grad integrert internasjonalt. Når man har høye ambisjoner for hvordan 

forskning og innovasjon skal bidra til å løse samfunnsutfordringene, må også ambisjonene for 

forsknings- og innovasjonssystemet settes like høyt og neste langtidsplan må i større grad enn den 

nåværende vie systemaspektene oppmerksomhet slik de tidligere forskningsmeldingene gjorde. 

Ambisjonen må være at kvaliteten heves ytterligere, og at det skapes kunnskap og innovasjoner som 

svarer på utfordringene, skaper inntekter og arbeidsplasser. Det er også behov for en gjennomtenkt 

balanse mellom disiplinbasert forskning og tverrfaglige og sektorovergripende tilnærminger. 

Kunnskapsbasert utvikling i hele landet er nødvendig for at Norge skal lykkes med å løse bærekrafts- 

og verdiskapingsutfordringene. Det er nødvendig å utvikle arbeidslivsrelevant utdanning for å møte 

samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse, entreprenørskap og nyskaping, kunnskaps-

baserte arbeidsplasser og næringsliv med styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, grønn 

næringsvekst og utdanningsinstitusjoner som bidrar til lokal utvikling. 

Økt internasjonalt samspill innenfor forskning, innovasjon og høyere utdanning er en forutsetning for 

videreutvikling av forsknings- og innovasjonsinnsatsen og for at Norge skal kunne bidra til å nå FNs 

bærekraftsmål og målene i Parisavtalen8. Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid må 

utnyttes til fulle for at landet skal nå forskningspolitiske målsettinger, og økt internasjonalt 

forskningsfinansieringssamarbeid er nødvendig for å nå målene. Tilgang til verdensledende 

forskningsmiljøer og teknologi, forskningsinfrastrukturer, verdikjeder og markeder er essensielt for 

målsettinger som grønt skifte og omstilling av næringslivet og for løsninger på globale 

samfunnsutfordringer. Internasjonale og globale utviklingstrekk påvirker kultur- og 

samfunnsutviklingen og handlingsrommet for nasjonal politikk og Norges evne til å påvirke 

internasjonal samhandling og global utvikling gjennom deltakelse i internasjonale og overnasjonale 

organisasjoner, internasjonale avtaler og konvensjoner.  

Innovasjon i forsknings- og innovasjonssystemet og måten det arbeides på, er nødvendig for å møte 

utfordringene. Til tross for stor forsknings- og innovasjonsinnsats og bruk av andre virkemidler går 

omstillingen til et bærekraftig samfunn i bred forstand for sakte. Målrettede samfunnsoppdrag er 

banebrytende, løsningsdrevne tiltak med mål om å finne løsninger på definerte teknologiske og/eller 

samfunnsmessige problemer. Oppdragene skal utføres innenfor en angitt tidsramme, og fremdriften 

måles underveis etter definerte kriterier. Forskning og innovasjon er viktige komponenter, men 

oppdragene krever også politiske tiltak for å tjene sin hensikt, slik som reguleringer og langsiktig 

samfunnsforankring. De skal løpe på tvers av fag og samfunnssektorer og inkluderer ulike 

interessenter og aktører. På noen områder vil hensikten være å påskynde teknologisk utvikling. På 

andre områder vil hensikten være å medvirke til å omforme komplekse systemer for å løse store 

samfunnsproblemer.9

8 Se for eksempel José Guimón & Rajneesh Narula (2020) Ending the COVID-19 Pandemic Requires More 
International Collaboration, Research-Technology Management, 63:5, 38-41, DOI: 
10.1080/08956308.2020.1790239 

9 Scordato L. og Schwach V. 2020, Samfunnsoppdrag grønt skifte. Missions: politikk, modell og praksis i 
forskning og innovasjon, Arbeidsnotat 2020:4, NIFU 
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Dynamisk samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor og mellom disse og forsknings- og 

utdanningssystemet er nødvendig for at begge sektorene skal bli mer kunnskapsdrevne1011. 

Næringslivet selv må øke forskningsintensiteten, og kunnskapsbasert innovasjon og entreprenørskap 

må gjennomsyre nærings- og arbeidsliv og vare- og tjenesteproduksjon. Videre er samspillet mellom 

forskning, innovasjon og utdanning, og samarbeid mellom akademia og offentlig og privat sektor, 

avgjørende for at vi skal lykkes med den nødvendige samfunnsomstillingen og videreutvikle det 

norske kunnskapssamfunnet. Det må sikres at den kompetansen det norske arbeids- og 

samfunnslivet har behov for, finnes, flere må ta utdanning, og det må tilrettelegges for at de som er i 

arbeid, kan ta utdanning gjennom hele livsløpet. Per i dag er særlig studentene en uutnyttet ressurs, 

og de må involveres mye tettere i forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Når forskning spiller en 

viktigere rolle i samfunns- og næringsutviklingen, vil også økt samfinansiering av forskning kunne 

bidra til økt eierskap til og ansvar for forskning i hele samfunnet. Store utfordringer kombinert med 

at offentlige inntekter kan bli redusert i tiden fremover, tilsier at man øker forskningsinvesteringene 

med tanke på problemløsning, men også at man tenker nytt om hvordan forskning finansieres12.  

Universiteter og høyskoler er bærende institusjoner i videreutviklingen av det norske kunnskaps-

samfunnet og vesentlige for å utvikle den grunnleggende kunnskapen som trengs for å løse globale 

samfunnsutfordringer. Det er stadig stigende forventinger til hva UH-institusjonene skal levere 

innenfor forskning, utdanning, innovasjon og interaksjon med andre deler av samfunnet. 

Innovasjonsprosessen endrer seg og blir åpnere, mer iterativ, den omfatter både grunnleggende og 

anvendt forskning, blir mer utfordringsdrevet og systemorientert, mer tverr- og transfaglig og mer 

strategisk og samarbeidsorientert. For å lykkes med omstilling er det avgjørende at UH-institusjonene 

har gode vilkår for å løse det brede samfunnsoppdraget sitt og utvikler et enda bedre samspill 

mellom de forskjellige delene internt og med omverdenen.  

Forskningsinstituttene spiller en tilsvarende sentral rolle i forskningssystemet. Instituttene 

kjennetegnes av å kunne kombinere anvendelse av forskning og samtidig vitenskapelig soliditet. 

Gjennom kunnskapsleveranser til næringsliv og offentlig sektor er instituttene i en unik posisjon for å 

koble forskning og innovasjon med samfunnets behov. På denne måten kompletterer instituttene 

UH-sektoren i et system som må være balansert mellom den langsiktige kunnskapsutviklingen og 

anvendelse. Deres utstrakte samarbeid med næringsliv, dynamiske innretning, så vel som deres 

spesialisering mot tema og anvendelse snarere enn fagdisiplin, gjør dem særlig egnet til å levere FoU 

for nødvendig omstilling av norsk næringsliv og offentlig sektor. Instituttene forventes å kunne spille 

en særlig viktig rolle for grønn omstilling og digital transformasjon, noe som forutsetter større 

mulighet for forskning på nye områder hvor det i dag ikke eksisterer et tilstrekkelig oppdragsmarked.  

Helseforetakene har forskning som en av sine hovedoppgaver. Forskning i spesialisthelsetjenesten er 

nødvendig for å sikre et godt og oppdatert diagnostikk- og behandlingstilbud, og er en forutsetning 

for videreutviklingen av helsetjenesten. Helseforetakene har et hovedansvar for den pasientrettede 

kliniske forskningen. De har også en særskilt rolle for forskning som bidrar til at resultater fra 

medisinsk grunnforskning kan overføres til diagnostikk og pasientbehandling (translasjonsforskning). 

10Reichert, S.: The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems. European University Association, 
Brussels 2019.  
11 Kaloudis, A. et al: How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based Analysis. Report 
2019, NTNU, Trondheim. 
12 OECD 2018: OECD Science, Technology and Innovation Outlook, OECD, Paris. 
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Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning er sentrale for å forstå sosiale, politiske, rettslige, 

økonomiske og kulturelle dimensjoner ved samfunnsutviklingen og håndtere samfunnets 

utfordringer. Fagområdenes forskning er derfor nødvendig for å få en god og helhetlig tilnærming til 

komplekse samfunnsutfordringer og for å sette retning på løsningene. Det er derfor avgjørende at 

humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver er godt integrert i alle områdene i 

langtidsplanen. For å få til nødvendig omstilling og en bærekraftig samfunnsutvikling må vi ha 

kunnskap om de kulturelle og samfunnsmessige forutsetningene for endring.  

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning bidrar til å gjøre forskningen bedre og mer relevant 

på en rekke områder der kjønn og kjønnsperspektiver er en dimensjon. Det må være et mål å få flere 

kvinner i akademiske toppstillinger, å oppnå bedre kjønnsbalanse i fag hvor enten menn eller kvinner 

er underrepresentert, og å styrke integreringen av kjønn som dimensjon i forskning og innovasjon. Et 

mangfold av innganger og perspektiver i forskning styrker kvaliteten i kunnskapsproduksjonen, 

forskningens relevans og samfunnets innovasjonsevne. 

Akademisk frihet er en forutsetning for god faglig utvikling og kvalitet i forskningen, for faglig 

diskusjon og kritikk og for utvikling av alternative faglige tilnærminger. Akademisk frihet innenfor 

rammene av autonome institusjoner er samtidig en viktig del av infrastrukturen for et velfungerende 

demokrati, fordi det bidrar til en åpen og kunnskapsbasert offentlig debatt og politikkutforming. De 

akademiske institusjonenes selvstendighet og forskernes frihet innebærer at samfunnsutviklingen 

kan bygge et mangfoldig og uavhengig kunnskapsgrunnlag forankret i forskningsetiske prinsipper og 

høy integritet i forskingen. Frihet forutsetter at forskning og innovasjon utføres på en ansvarlig måte, 

noe som stiller krav til kunnskap, kompetanse, ferdigheter og kapasitet i hele forsknings- og 

innovasjonssystemet, samt til opplæring av studenter og forskere. 

Åpen forskning er et fundament for forskning og kunnskapsdeling, både internasjonalt og nasjonalt, 

og Norge skal være en pådriver for raskest mulig overgang til åpen forskning som normen for 

vitenskapelig praksis. Åpen forskning innebærer komplekse og omfattende endringer av forsknings-

systemet på mange nivåer. Særlig arbeidet med åpne data og vurdering av forskning bør få nasjonal 

og internasjonal oppmerksomhet. 

Tverrfaglig forskning er ofte knyttet til behov for å frembringe kunnskap som er nødvendig for å løse 

komplekse samfunnsutfordringer, der samarbeid mellom flere fagfelt anses som den beste måten å 

angripe en kompleks problemstilling på13. På noen områder er tverrfaglighet den normale 

arbeidsmåten. Transfaglig forskning innebærer, i tillegg til samarbeid på tvers av fagområder, 

samarbeid på tvers av sektorer (med deltakelse fra brukere, interessenter etc.)14. En satsing på 

tverrfaglig og transfaglig forskning må ta høyde for at den ofte bygger på en solid disiplinær basis, 

men også ofte er en del av et fags egenart. Det er derfor viktig at det ikke legges til grunn at all 

forskning skal være tverrfaglig, men at det er problemstillingen man er ute etter å få besvart, som 

bestemmer om tverrfaglig og transfaglig forskning er den beste måten å frembringe kunnskapen på. 

Der det er relevant bør stillinger i akademia speile utviklingen mot mer tverrfaglig forskning. 

13 OECD 2018: Science, Technology and Innovation Outlook, Paris. 

14 OECD 2020: Addressing Societal Challenges Using Transdisciplinary Research. STI Policy Paper, OECD, Paris 
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Det digitale skiftet har store konsekvenser for forskning15. Tilgang til og forvaltning av forskningsdata 

åpner helt nye forskningsmuligheter og vil i tiden fremover være avgjørende for deltakelse i 

forskningsfronten på de fleste felt. Lagring og tilgjengeliggjøring av data samt tungregning vil kreve 

en økende andel av FoU-investeringene. En velfungerende nasjonal e-infrastruktur for forskning må 

sees i sammenheng med behov for infrastruktur for forvaltningsbehov, og vil ha avgjørende 

betydning for å understøtte vitenskapelige fremskritt og utnyttelsen av dem i innovasjon og 

forvaltning. 

Høy kompleksitet utfordrer både koordineringsevnen i systemet og evnen til å bidra til å løse 

utfordringene i samarbeid med aktører utenfor systemet. Det innebærer at forskning og innovasjon 

veves tettere inn i andre politikkområder, og at forskning og anvendelse av den oppfattes som to 

sider av samme sak. Dette utfordrer forskere og deres institusjoner til å ta større ansvar for å delta i 

kunnskapsbasert politikk- og næringsutvikling, men også politikere og andre samfunnsaktører til å ta 

større ansvar for forskningsbasert kunnskapsutvikling. Det stiller nye krav til ledelse, organisering, 

kunnskap og ferdigheter.  

Virkemiddelaktørene stilles overfor utfordringer når omstillingsbehovene og kompleksiteten i 

utfordringene blir større. Det er behov for helhetlige kjeder av finansieringsmuligheter og tiltak som 

skaper samspill og dynamikk i alle ledd, og som tar inn over seg forsknings- og innovasjonspolitikkens 

transformative rolle. Virkemiddelaktørene har utviklet et godt samarbeid, blant annet gjennom 

Grønn plattform og mobilisering til Horisont Europa, men det er nødvendig med betydelig 

videreutvikling for å skape et sømløst støtteapparat. Godt samarbeid i virkemiddelapparatet er 

avhengig av tydelig arbeidsdeling og godt samspill.  

––––

Anbefalinger 
Langtidsplanen bør legge til rette for å ta i bruk nye virkemidler, herunder 

 Øke integrasjonen mellom norsk og internasjonal forskning og forskningsfinansiering, – 
skape et helhetlig samspill mellom norske og internasjonale satsinger, øke samarbeidet 
med andre lands og internasjonale finansieringskilder og prøve ut nye 
finansieringsformer som kombinerer offentlig og privat finansiering 

 Utvikle bedre koblinger mellom utdanning, forskning og innovasjon for å videreutvikle 
befolkningens kompetanse generelt, for å forbedre studentenes deltakelse i forskning og 
innovasjon og for å styrke samspillet med arbeidslivet.  

 Prøve ut nye tiltak i forsknings- og innovasjonssystemet for å utvikle mer effektive 
arbeidsformer og virkemidler for omstilling – større risikovilje og dristighet i å 
gjennomføre eksperimenter med nye virkemidler i liten skala kan være en måte å teste 
ut hvor effektive eller treffende de er 

 Prøve ut nye tiltak som omfatter aktører utenfor forsknings- og innovasjonssystemet, 
blant annet ulike former for samskaping ("co-creation") som innebærer integrasjon av 
kunnskap i vid forstand fra ulike sektorer og deltakere, deltakelse fra borgerne, bruk av 

15 OECD 2019 Fostering Science and Innovation in the Digital Age 
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nye digitale løsninger, e-læring etc., som gir bredere forankrede og dermed mer robuste 
og ansvarlige innovasjonsprosesser. Det bør signaliseres en tydelig forventing om at 
forsknings- og innovasjonsprosesser inkluderer refleksjon og diskusjon om mulige 
effekter av forskning og teknologiutvikling og bruk av ny teknologi, enten disse er 
tilsiktede eller ikke.  

 Prøve ut nye måter å finansiere forskning på som bidrar til at forskningsbasert kunnskap 

blir en integrert del av utviklingen av ulike samfunnssektorer, at det blir større grad av 

samfinansiering på tvers av offentlig og privat sektor, og at man utløser private 

investeringer i forskningsbaserte næringer 

2.3. Behov for et bredt, kunnskapsbasert omstillingsforlik 
Det samlede utfordringsbildet har en fellesnevner: Transformasjon av en rekke kritiske områder og 

prosesser som påvirker bærekraften i begrepets vide forstand. Samvirkninger og avveininger mellom 

bærekraftsmål og andre systemegenskaper gjør at utfordringene i økende grad blir systemiske. Nye 

grønne og robuste verdikjeder utvikles ikke raskt nok av markedet alene. Disruptive endringer får 

uforutsette konsekvenser på grunn av brede utfallsrom og høy endringshastighet. Endringer som er 

nødvendige å gjennomføre, krever systemiske grep og transformativ politikk.  

Mange forhold som tas opp i dette innspillet peker i retning av at det er behov for en samlet og 

koordinert innsats for å skape det nødvendige momentum i omstillingen av Norge. En kraftsatsing på 

forskning, innovasjon og høyere utdanning er et helt nødvendig fundament for en krevende 

omstilling. Omstillingen bør baseres på et bredt kunnskapsbasert omstillingsforlik som gir langsiktig 

ryggdekning for en vesentlig produktivitets- og eksportøkning, et grønt skifte i retning av et 

nullutslippssamfunn som ivaretar klima og natur, en offentlig sektor i dynamisk symbiose med 

næringslivet og et bærekraftig velferdssamfunn. På noen områder trengs spissede forsknings-

satsinger, mens samfunnsoppdrag kan være et egnet redskap for å gjennomføre omstilling på 

utvalgte områder. 

2.4. Behov for økonomiske opptrappingsplaner 
Regjeringens langsiktige mål om at forskning og utvikling skal utgjøre tre prosent av BNP innen 2030 

ligger fast. Sist tilgjengelige statistikk viser at Norge brukte 76,8 mrd. kroner til FoU i 2019, noe som 

utgjorde 2,15 prosent av Norges BNP. Offentlig finansiering utgjorde 1,16 prosent i 2020 og målet om 

at offentlige midler skal utgjøre en prosent av BNP er derfor nådd. For å nå målet om tre prosent 

forutsettes det derfor en markant økning i næringslivets FoU. For at man skal kunne møte de store 

omstillingsbehovene, er det likevel nødvendig med betydelig økt offentlig innsats i første del av 

kommende langtidsplanperiode, både for å skape det nødvendige kunnskapsfundamentet og for å 

utløse mer FoU i næringslivet.  

Finansieringen av forskningsinnsatsen kan også kreve nytenkning, jf også avsnitt 2.2. Større grad av 

samspill mellom nasjonale og internasjonale finansieringskilder er nødvendig, men også større grad 

av samfinansiering mellom offentlige og private kilder, herunder fond og filantropiske givere. Med 

tanke på hva som er det beste virkemiddelet for å realisere de viktigste finansieringsbehovene 

knyttet til langtidsplanen har Forskningsrådet fått utført en undersøkelse som analyserer ulike 
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alternativer16. I tråd med rapportens anbefalinger foreslår vi opptrappingsplaner i tråd med tidligere 

praksis, men foreslår i tillegg finansiering for gjennomføring av samfunnsoppdrag, jf avsnitt 6.2. 

For å legge grunnlaget for omstillingen anbefaler Forskningsrådet at følgende opptrappingsplaner 

innarbeides i langtidsplanen: 

 Grensesprengende forskning: Opptrapping med 450 millioner kroner over fire år. 

Pandemien har med all tydelighet vist behovet for et solid kunnskapsfundament, og et godt 

fundament er avgjørende for å kunne løse fremtidige utfordringer og kriser, lykkes med 

samfunnsoppdrag og for Norges posisjon i den globale kunnskapsutviklingen, herunder 

evnen til å lykkes i internasjonale finansieringskilder som ERC. En opptrapping av den 

grensesprengende forskningen bør legge til vekt på forskning med høy risiko og betydelige 

muligheter for kunnskapsmessige gjennombrudd. 

 Teknisk-industrielle forskningsinstitutter: Opptrapping av grunnbevilgningene med 450 

millioner kroner over fire år

De teknisk-industrielle forskningsinstituttenes bidrar sterkt til utvikling og omstilling av norsk 

næringsliv både ved å svare på dagens kunnskapsbehov og samtidig ha et fokus på det nye 

næringslivet og fremtidens offentlige sektor. Instituttene bidrar også sterkt til å hente inn 

midler fra EUs rammeprogram. Forslaget følger anbefalingene i Forskningsrådets 

synteserapport17 og opptrappingen bør kanaliseres til kunnskapsutvikling for grønn vekst og 

digital omstilling.  

 Infrastruktur for åpen tilgang og gjenbruk av forskningsdata: Opptrapping av finansieringen 

med 400 millioner over fire år

Det digitale skiftet har store konsekvenser for forskning på de fleste områder. EU-

kommisjonen har åpen forskning som en av sine tydeligste politiske prioriteringer. 

Publikasjoner og data skal gjøres åpent tilgjengelig. Dette medfører kraftige strukturelle 

endringer og behovene for avansert vitenskapelig utstyr, storskala forskningsfasiliteter, 

generisk e-infrastruktur og infrastrukturer for forskningsdata er store, og for at Norge skal 

kunne delta i utviklingen er det nødvendig med en kraftig opptrapping. 

 Samfunnsoppdrag: Opptrappingsplan på minimum 2 milliarder kroner over fire år for å 

gjennomføre utvalgte samfunnsoppdrag

Langtidsplanen bør omfatte en opptrappingsplan og tilhørende styringsmodell for 

gjennomføring av samfunnsoppdrag på minimum 2 milliarder kroner (i tillegg til eksisterende 

midler på det aktuelle området) over de neste fire årene. Opptrappingsplanen kan fordeles 

på flere samfunnsoppdrag, men det enkelte oppdrag må finansieres i tråd med behovene og 

ambisjonene for oppdraget. 

16 Samfunnsøkonomisk analyse: Budsjettmodeller i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Notat 13-
2021 

17 En målrettet og effektiv instituttpolitikk
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3. Langsiktige utfordringer for forsknings- og innovasjonspolitikken 
Det er en rekke trender og utviklingstrekk som bidrar til et komplekst utfordringsbilde som 

langtidsplanen skal bidra til å møte. Her gjennomgås kort noen av de viktigste. 

3.1. Det grønne skiftet 
For å begrense oppvarmingen til 1,5 grader kreves en rask og fundamental omlegging av verdens 

energisystem til nullutslipp i løpet av de neste tre tiårene. Rovdrift på naturressurser og arealer og 

tap av biodiversitet vil kunne føre til konsekvenser vi ennå ikke overskuer hvis de ikke stoppes. Klima-

endringene skaper konsekvenser for matproduksjonen. Værsystemet endres, med økt vind, nedbør, 

flom og ras som påvirker livsbetingelsene for menneskeheten og fører til store kostnader for 

utbedring av ødelagt infrastruktur. Havet er sentralt for bærekraften og vi trenger mer og bedre 

kunnskap for å beskytte havet og samtidig kunne høste fra havet på en bærekraftig måte. Ulikhet må 

reduseres gjennom forbedring av helse, utdanning, levekår og arbeidsliv. Alle må ha tilgang på rent 

vann og fornybar energi for at det globale samfunnet skal bli bærekraftig. Gapet mellom 

investeringsbehov og tilgjengelig kapital for å sikre FNs bærekraftsmål er enormt18. Disse målene er 

gjenstand for vesentlige samspills-effekter, og de kan sies å representere seks store transformasjoner 

som verdenssamfunnet må gjennom19. Omlegging til et nytt bærekraftig økonomisk system basert på 

dekarbonisering, fornybar energi og sirkulære forretningsmodeller er for eksempel en presserende 

utfordring. Samlet gir dette et akutt behov for nytenkning og en kraftigere satsing på forskning og 

innovasjon med nye finansieringsformer20.  

3.2. Digital transformasjon: Et stort utfallsrom 
Digitalisering har vært drevet fram av store investeringer i forskning og innovasjon. 

Produktivitetsgevinstene har vært enorme, og digital kompetanse er en forutsetning for å kunne 

holde tritt med utviklingen og kapitalisere på den, både på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå. 

Digitaliseringen medfører vedvarende transformasjon av en rekke samfunnsforhold med 

konsekvenser som er vanskelige å overskue. For eksempel gir kraftig utvikling i robotisering 

umiddelbare virkninger på utsatte jobber, men også store muligheter for utvikling av nye og effektive 

tjenester i privat og offentlig sektor.  

Kunstig intelligensteknologier utvikles raskt, har stor transformasjonskapasitet og stor økonomisk 

betydning. Vesentlige ikke-intenderte konsekvenser både sosialt og miljømessig kan oppstå, som 

brudd på menneskerettigheter og personvern21. Derfor må kunnskapsutviklingen ligge i forkant og 

sikre forståelse av konsekvensene av teknologiutviklingen. Innenfor kunstig intelligens skjer 60 % av 

18 Kapoor, S.: Winter has come to finance: But a focus on developing economies may bring some warmth. A Re-
Define Report for NORFUND, August 2019. 
19 Sachs, J.D., G. Schmidt-Traub, M. Mazzucato, D. Messner, N. Nakicenovic, and J. Rockström (2019), “Six 
Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals”, Nature Sustainability. DOI: 10.1038/s41893-
019-0352-9. (1. Education, Gender, and Inequality; 2. Health, Wellbeing, and Demography; 3. Energy 
Decarbonisation and Sustainable Industry; 4. Sustainable Food, Land, Water, and Oceans; 5. Sustainable Cities 
and Communities; and 6. Digital Revolution for Sustainable Development.) 
20 S.O. Remøe: Blended Finance: New Approaches for Financing Science, Technology and Innovation for 
Sustainable Development Goals. RCN/OECD 2020. 
21 Warnke, P. et al.: 100 Radical Breakthroughs for the Future. European Commission, DG Research and 
Innovation, Brussels 2019. 
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forskning og innovasjon utenfor IKT-faget (computer science), og særlig skjer det mye innenfor helse 

og helserelatert forskning og innovasjon.22 IT-industrien selv står foran store endringer. 

Nye digitale og konvergerende teknologier vil endre innovasjons- og produksjonsprosesser. Data er 

en stor ressurs, også i tradisjonelle industrisektorer. For eksempel har blokkjede-teknologi, som først 

ble anvendt i kryptovaluta og utfordret det globale pengesystemet, etter hvert fått nye anvendelser.  

En mangefasettert digital transformasjon utfordrer forsknings- og innovasjonspolitikken og en rekke 

andre politikkområder. Behovet for ny kunnskap på områder som juss og samfunnsfag vil være like 

viktig som på det teknologiske. 

3.3. Velferdsstatens framtid: En utfordring for norsk økonomi og tjenesteproduksjon 
Grunnmuren i norsk samfunns- og arbeidsliv, velferdsstaten, står overfor store bærekrafts-

utfordringer. Norsk olje- og gassindustri forventes å gi mindre direkte inntekter, og norsk eksport er 

blitt vesentlig svekket over lengre tid23. Utfordringen er å snu denne utviklingen med nye bedrifter og 

næringer som også kan lukke eksportgapet og styrke produktiviteten for å sikre inntektssiden. På den 

annen side utfordres velferdsstaten av en eldre befolkningen med aldersbetingede sykdommer og 

lavere andel sysselsatte. En aldrende befolkning kan skape utfordringer med å få tilstrekkelig 

personressurser til å møte behovene. Kunstig intelligens og robotisering blir en stadig viktigere del av 

tjenesteproduksjonen, og arbeidslivet i privat og offentlig sektor. Disse teknologi- og struktur-

betingede endringene i norsk arbeidsliv kan gi økt ulikhet i levekår og framtidsmuligheter og sette 

det tillitsbaserte velferdssystemet under press. Familie- og husholdningsstrukturer i OECD-landene er 

ventet å endre seg betydelig, med økende andel enpersonshusholdninger og par uten barn. 

Kompetanse og tilgang til livslang læring blir avgjørende. 

3.4. Global utvikling og tiltakende spenningsnivå 
Det geopolitiske skiftet fra nord til sør og fra vest til øst vil fortsette. Geopolitikken påvirkes også av 

endringene innenfor globale energimarkeder gjennom overgangen fra geografisk begrensende fossile 

energiressurser til markeder mer dominert av teknologi. Denne utviklingen vil skape nye verdikjeder 

og behov for nye innovasjonsnettverk og gi et skifte i internasjonale maktforhold. Samtidig krever 

denne omleggingen betydelig økt tilgang på kritiske mineraler, som igjen kan øke avhengigheten vår 

av andre lands ressurser. Ulikhet mellom land og regioner har blitt en konsekvens av en globalisering 

som over tid har endret den industrielle arbeidsdelingen. Samtidig øker også tyngden internasjonalt 

av ikke-liberale eller autokratiske regimer. Demokratiske tradisjoner og institusjoner som er utviklet i 

etterkrigstiden, står under press, og spenningsnivået mellom land og regioner øker risikoen for 

latente og manifeste konflikter med rivalisering og redusert samarbeid. Dette inkluderer illegitim 

påvirkning av demokratiske prosesser gjennom for eksempel sosiale medier overvåking og ulike 

former for digitale trusler. Utfordringen er å stå imot disse trekkene og samtidig etablere dialoger og 

samarbeidsrelasjoner på tvers av ulikheter for å nå felles mål. Også multilaterale institusjoner står 

under press24. Pandemien har tydeliggjort hvordan vi som samfunn påvirkes kraftig av hendelser og 

utviklingstrekk i andre land. Klima- og naturkrisen vil gi opphav til nye bølger av migrasjon. Dette 

22 OECD 2020: Trustworthy AI in Health. Background paper for the G20 AI dialogue, Digital Economy Task Force, 
Saudi Arabia 1-2 April 2020. 
23 Menon 2020: Kan Norge tette eksportgapet? Menon-publikasjon nr 85/2020, Oslo. 
24 The Oxford Martin School for Future Generations: Now for the Long Term. University of Oxford 2013. 
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komplekse utfordringsbildet vil kreve investeringer i et helhetlig og robust kunnskapsgrunnlag som 

gjør oss i stand til å respondere raskt. 

3.5. Robusthet og risikoforståelse: Systemkriser forsterker og forandrer 
Klimakrisen er en varslet og godt kjent krise. Risikoen er kjent, men verdenssamfunnets evne til 

handling har likevel vært mangelfull. Det er også en begynnende erkjennelse av en naturkrise som 

må løses hvis vi skal det store flertallet av bærekraftsmålene. Covid-19-pandemien var en varslet 

krise, men med stor usikkerhet i type og forløp. Risikoen var mindre kjent, beredskapen for dårlig, og 

pandemien medførte sjokkpregede, disruptive konsekvenser for helse, økonomi og sosiale forhold. 

Finanskrisen i 2008–2009 var en systemkrise med utspring i finanssystemet, men med store 

konsekvenser for økonomi, sosial ulikhet og annet. Kriser er gjerne systempregede med omfattende 

kryssvirkninger. De forsterker gjerne allerede eksisterende utfordringer og stiller store krav til 

risikoforståelse, beredskap og samfunnsmessig robusthet. Kunnskapssystemet er et fellesgode og en 

bærebjelke i samfunnets evne til krisehåndtering25. Dette har i den senere tid blitt tydeliggjort på 

flere områder, blant annet i arbeidet med å utvikle vaksiner mot covid-1926. Forskning og innovasjon, 

internasjonalt samarbeid, åpen forskning og nye finansieringsordninger blir avgjørende faktorer også 

i fremtidig kriseberedskap- og håndtering. 

Utfordringene vi står overfor må omsettes til omstilling og bærekraft i revidert langtidsplan. 

Utfordringene

 Det grønne skiftet 

 Digital 

transformasjon 

 Velferdsstatens 

fremtid 

 Globale endringer  

 Robusthet og risiko 

Må omsettes til omstilling 

og bærekraft

 Høyt ambisjonsnivå 

 Fremtidsrettet 

forsknings- og 

innovasjonssystem 

 Omstillingsforlik 

 Økonomisk opptrapping 

25 Colwell, R.R. and Machlis, G.E.: Science during Crisis: Best Practices, Research Needs and Policy Priorities. 
American Academy of Arts and Sciences. 2019. 
26 Vu, J. et al: Financing Vaccines for Global Health Security. Upublisert artikkel, MIT, USA, 2020. 
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4. Omstilling og bærekraft 
Utfordringsbildet tilsier behovet for omstilling til et bærekraftig samfunn i bred forstand. 

Forskingsrådet gir her sine anbefalinger til hvordan langtidsplanen kan bidra til nødvendig omstilling. 

4.1. En grønn giv for Norge 
Det grønne skiftet bør være en gjennomgående satsing i den nye langtidsplanen. Norge må gjennom 

en større omstilling som vil merkes i alle deler av samfunnet. Behovet for globale nullutslipp vil 

påvirke norsk økonomi sterkt. Det vil bidra til redusert aktivitetsnivå i olje- og gassektoren og på 

lengre sikt påvirke inntektene fra olje og gass kraftig. Samtidig gir en ambisiøs internasjonal 

klimapolitikk nye markedsmuligheter. Norge har kompetanse og gode forutsetninger på mange av de 

områdene verden trenger for å nå nullutslipp. Utslippene skal reduseres kraftig på kort tid også i 

Norge, og samtidig må naturmangfoldet bevares. Samfunnet må takle klimaendringer og tilpasse seg 

disse. Næringslivet vil bli stilt overfor nye krav og må settes i stand til å vinne frem i nye bærekraftige 

markeder med sterk global konkurranse. Hele økonomien må bli mer sirkulær og bærekraftig. Det 

grønne skiftet medfører dermed endringer på mange samfunnsområder, og langtidsplanen må legge 

til rette for at skiftet kan gjennomføres ved at det utvikles ny teknologi, at tiltak og reguleringer 

gjennomføres på en kunnskapsbasert måte, og at arbeidslivet og samfunnet som helhet får den 

kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre skiftet. I dette ligger også et stort 

behov for kunnskap om samfunnsmessige og kulturelle forhold, inkludert forutsetningene for en 

sirkulær økonomi. 

Langtidsplanen bør ta mål av seg til å være et like sterkt og målrettet instrument for en norsk grønn 

giv som Horisont Europa er for EUs Green Deal. Dette er ikke minst viktig fordi en global omstilling 

mot nullutslipp vil treffe norsk økonomi hardere enn de fleste andre land. Det er derfor behov for en 

målrettet og ambisiøs satsing rettet mot nye grønne industrielle muligheter for å styrke grønn 

konkurransekraft for norsk næringsliv i en verden på vei mot nullutslipp. Samtidig må man ta hensyn 

til at store endringer kan utfordre lokale målsettinger knyttet til blant annet arealbruk, forurensning 

og tradisjonelle næringer. For å sikre den nødvendige langsiktigheten og forutsigbarheten er det 

viktig med forankring i form av et bredt omstillingsforlik som beskrevet tidligere.  

En slik forutsigbar og målrettet opptrapping vil gi mulighet for å lansere målrettede satsinger på 

områder hvor det er nødvendig for få til globalt nullutslipp. De bør etableres på områder der det er 

stort potensial for å løse klimautfordringene, og der norsk næringsliv har fortrinn i internasjonale 

markeder, som kan trekke på flere teknologiområder og gi industrielle muligheter i sektorer der 

Norge har kompetanse. Det kan dreie seg om både kjente og hittil ukjente teknologier, og det må 

etableres mekanismer og konkurransearenaer som identifiserer potensielle satsinger. 

––––

Anbefalinger 

 Langtidsplanen bør legge til rette for å iverksette nye målrettede satsinger som 

muliggjør høye ambisjoner og tiltak i klima- og miljøpolitikken.  

 Det bør komme nye, kraftfulle satsinger på eksportorienterte grønne verdikjeder med 

konkurransekraft i globale markeder. Satsingene må inkludere grunnleggende 
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forskningen og muliggjørende teknologier Aktuelle teknologier bør identifiseres 

gjennom konkurransebaserte mekanismer der det legges vekt på områder hvor Norge 

har kompetanse, og hvor potensialet for vekst er stort. Norge bør delta aktivt i 

internasjonalt samarbeid for det grønne skiftet, inkludert EUs Green Deal. 

 En norsk grønn giv må innebære en kraftfull innsats for å videreutvikle kapasiteten i 

norske forskningsmiljøer på områdene der Norge har store muligheter, inkludert å 

styrke den, særlig mot prosjekter der det tas høyere risiko. Samtidig bør satsingen 

bidra til en kraftfull mobilisering av næringslivet gjennom forutsigbare og langsiktige 

rammer. 

 Langtidsplanen bør varsle nye satsinger på samfunnsmessige aspekter ved det grønne 

skiftet. Alle satsinger bør ha en systemtilnærming til både utfordringene og løsningene 

for det grønne skiftet, slik at løsninger blir bærekraftige både økonomisk og sosialt og 

for klimaet og miljøet. 

 Langtidsplanen bør legge til rette for utvikling av kompetanse, nye arbeidsplasser og et 

inkluderende arbeidsliv i forbindelse med det grønne skiftet 

 Langtidsplanen bør gå inn for at offentlige innkjøp benyttes til å etablere markeder 

med høye krav til bærekraft der det er mulig. Bruken av førkommersielle FoU-

anskaffelser i offentlig sektor bør utvides. 

4.2. Kunnskapsbasert, konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv 
Norsk næringsliv generelt og de største eksportnæringene våre spesielt står overfor store 

utfordringer og muligheter samtidig. Norge har hatt overskudd på handelsbalansen i mange år, men i 

2020 var den for første gang negativ. Norge mister også markedsandeler i verdenshandelen. Den 

neste langtidsplanen må videreføre målet om grønn omstilling, konkurransekraft og økt 

innovasjonsevne og bidra til å videreutvikle et kunnskapsintensivt og differensiert næringsliv som 

samspiller godt med offentlig sektor. Det må legges vekt på å utvikle næringer og bedrifter som 

hevder seg på de internasjonale markedene, slik at nye arbeidsplasser skapes i hele Norge.  

Nærings- og arbeidslivet møter både muligheter og utfordringer i den grønne, digitale omstillingen. 

Bedriftene opplever økte krav og forventninger til verdi- og bærekraftsperspektiver fra kunder, 

myndigheter, eiere og kapitalmarkedet. Endringene vil skje i ulik takt på ulike områder, men 

retningen er den samme for oppstartsbedrifter som for etablerte bedrifter. Utfordringene kan likevel 

være forskjellige for etablerte næringer som må omstille seg, og nye bedrifter i fremvoksende 

næringer der det skal etableres nye verdikjeder.  

Perspektivmeldingen har tydelige forventninger til forsknings- og innovasjonssystemets bidrag til 

omstilling og nyskaping. Samtidig har OECD påpekt at for lite av forskningen resulterer i ny nærings-

virksomhet og Kapitaltilgangsutvalget27 har pekt på klare finansieringsutfordringer relatert til 

kommersialisering av forskningsresultater. Et nasjonalt tidligfasefond vil avhjelpe denne 

markedssvikten, ved å sikre kontinuitet og forutsigbarhet og utløse mer privat kapital til lovende 

27 NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid — Næringslivets tilgang til kapital 
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forskningsintensive oppstartsbedrifter. Fondet vil også bidra til et mer sammenkoblet 

virkemiddelapparat samt at en større del av verdiskapingen skjer i Norge. 

Utviklingen åpner for store nye muligheter og markeder på en rekke områder, og det er et globalt 

kappløp for å sikre seg markedsandeler og posisjoner i disse markedene. Det er global konkurranse 

om å etablere markedsposisjoner blant annet innenfor fornybar energi, digitale teknologier, helse og 

bruk av data. Norge er i utgangspunktet godt posisjonert på flere områder, men skal eksisterende 

posisjoner bevares og nye kapres, må det handles raskt. Dersom norsk næringsliv skal være 

konkurransedyktig i fremtiden, er det stort behov for ny kunnskap om produkter, tjenester og 

markeder, ny teknologi, medarbeidere med høy og relevant kompetanse, et arbeidsliv som er 

tilpasset nye teknologiske løsninger og arbeidsmåter, og relevante forskningsmiljøer som kan 

samspille med bredden av næringslivet. Det må også legges stor vekt på samspillet med offentlig 

sektor. 

––––

Anbefalinger 

 Langtidsplanen bør legge til rette for kraftfulle, integrerte satsinger på forskning, 

teknologiutvikling og innovasjon for å utvikle bærekraftige verdikjeder på nye, 

fremvoksende områder og legge til rette for å identifisere og støtte radikale og 

banebrytende ideer som har stort kommersielt potensial. Det bør etableres et 

nasjonalt fond for å korrigere for markedssvikt for forskningsintensive 

oppstartsbedrifter.  

 Langtidsplanen bør styrke forskningsinstituttenes kraft i arbeidet med utvikling og 

omstilling av norsk industri ved å trappe opp grunnbevilgningen til instituttgruppen 

med desidert lavest grunnbevilgning i dag, de teknisk-industrielle, med totalt 450 

millioner kroner i løpet av de første fire årene i planperioden. 

 Langtidsplanen må legge til rette for å øke de private investeringene i FoU gjennom 

åpne brukerstyrte ordninger som legger til rette for differensiering, nyskaping og 

radikale innovasjoner.  

 Langtidsplanen bør legge vekt på norsk næringslivs deltagelse i Horisont Europa og 

samspillet med nasjonale ordninger.  

 Langtidsplanen bør legge til rette for at forskning og innovasjon brukes til å fremme 

visjonen om Industri 5.0, altså overgangen til et konkurransedyktig og robust 

næringsliv der verdier er like høyt verdsatt som vekst, menneskene står i sentrum og 

planetens tålegrenser respekteres. 

 Langtidsplanen bør legge til rette for mer aktivt å koble mulighetene innenfor ulike 

tjenestesektorer og kulturnæringer med forsknings- og innovasjonssystemet. 

 Langtidsplanen bør forsterke innovasjonsinnsatsen og strukturene i og rundt 

utdannings- og forskningsinstitusjonene for å utnytte potensialet som ligger i 

kommersialisering fra norsk forskning. 

4.3. Digital transformasjon 
Digitaliseringen er en sterk driver for endring av samfunnet og næringslivet. En stor del av 

tjenesteytingen i privat og offentlig sektor skjer på digitale plattformer, i stor grad akselerert 

gjennom pandemien. Digitale helse- og velferdstjenester er et eksempel. Videre skjer en stor del av 
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forretningsvirksomheten gjennom digitale løsninger, for eksempel løsninger for kjøp og salg, logistikk 

og transport, bank og finansvirksomhet, formidlingen av musikk, film, teater, konserter og så videre. I 

tillegg er store deler av utdanningstilbudet på alle nivåer flyttet over på digitale flater, og møter og 

konferanser skjer digitalt. Pandemien har akselerert den digitale utviklingen på mange områder, men 

mye kan tyde på at dette bare er første skritt i en dypere digital transformasjon. Det er stort behov 

for å bygge datainfrastruktur som legger til rette for deling av data, forsvarlig forvaltning av data og 

verdiskaping basert på data. Digitaliseringen foregår i alle deler av samfunnet, og det er stort behov 

for å utdanne nok kapasitet og å bygge kompetansemiljøer som kan bidra til å utvikle gode, trygge 

løsninger.  

Digitalisering forandrer grunnleggende sider ved samfunnet. Det berører demokrati, sosialt samspill, 

arbeidsmarked, lokal og regional utvikling, og det gir muligheter for innovasjon i privat og offentlig 

sektor. Det er derfor viktig at nye løsninger gjennom digitalisering håndteres etisk, sikkert, likeverdig 

og demokratisk, og ikke skaper ulikhet eller former for digitale kløfter. Digitalisering kan også 

medføre betydelige forskyvninger av makt, kontroll og inntjening, skape usikkerhet rundt 

personvernet og øke mulighetene for kriminalitet eller påvirkningsoperasjoner. De globale digitale 

selskapene sitter på enorme mengder data om enkeltindivider, og det kan være et problem at disse 

undras offentlig kontroll, eller at dataene benyttes til formål som brukerne ikke er tjent med. Det er 

derfor behov for kunnskap om digitaliseringens konsekvenser for samfunn og individ langs mange 

dimensjoner, både positive og negative. 

Digitalisering endrer også forutsetningene for utdanning og forskning28. En del av utviklingen er at 

det skapes store mengder data mange steder i samfunnet. For forskningssystemet er det helt 

avgjørende å utvikle digital infrastruktur. Tilgang til og forvaltning av forskningsdata vil i årene som 

kommer, åpne helt nye forskningsmuligheter og være avgjørende for deltakelse i forskningsfronten 

på de fleste forskningsfelt. Endringen på dette området er gjennomgripende og krever internasjonal 

standardisering, omlegging fra menneske til maskin, nasjonal koordinering og prioritering og 

endringer på institusjonelt nivå. Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å forstå trusselbildene og 

for å kunne utvikle nasjonale sikkerhetsløsninger. 

––––

Anbefalinger 
Langtidsplanen bør legge til rette for 

 Forskning på kunstig intelligens, kvanteteknologi og andre digitale teknologier 

 Utvikling av digital forsknings- og utdanningskapasitet for hele samfunnet 

 Utbygging av nødvendig e-infrastruktur for forskning og verdiskaping 

 At Norge deltar i den felleseuropeiske infrastrukturen for deling av forskningsdata og 

at norsk infrastruktur kommuniserer med den felleseuropeiske 

 Offentlig–privat samarbeid om forskningsdata og om trygg verdiskaping til det beste 

for samfunnet på basis av forskningsdata og offentlige data 

28 European Commission 2020: Science, research and innovation performance of the EU 2020: A fair, green and 
digital Europe. Directorate for Research and Innovation, Brussels, 2020. 
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 Utvikling av løsninger som ivaretar informasjonssikkerhet og digital risiko og brukernes 

personvern, og som er sikre mot datakriminalitet og andre forsøk på infiltrasjon og 

skadeverk 

 Forskning som belyser konsekvensene av digitalisering for individer og samfunn 

4.4. Et bærekraftig, rettferdig og inkluderende samfunn i et globalt samspill 
Norsk politikk for forskning og høyere utdanning bør sørge for kunnskapsutvikling og arbeidsformer 

som bidrar til en mer bærekraftig, rettferdig, inkluderende og robust fremtid. Siden Norge er et 

åpent samfunn med åpen økonomi, er det viktig at forskning og kunnskapsutvikling for nasjonale 

forhold inkluderer vekselvirkningene med internasjonale forhold. Nasjonal økonomi, demokrati, 

sikkerhet, beredskap og migrasjon må ses i sammenheng med globale hendelser og utviklingstrekk. 

Norge har også et ansvar for å bidra til den globale forskningsinnsatsen for bærekraftig utvikling i 

hele verden. 

Økt kompleksitet, teknologisk utvikling og raske skifter, sammen med økt press på det finansielle 

grunnlaget for velferdsstaten, krever en styrket satsing på forskning som kan legge grunnlaget for en 

økonomisk politikk for fremtiden. Tilsvarende er det viktig å styrke den juridiske forskningen og 

koblingen av den juridiske og humanistiske forskningen til de store samfunnsutfordringene. 

Pandemien har blottlagt sårbarheter i det norske samfunnet, i internasjonal samhandling og i globale 

verdikjeder og vist behovet for kunnskap og kapasitet i forsknings- og innovasjonssystemet. Det er 

viktig å lære av pandemien, både for å bygge opp kunnskap som gjør samfunnet bedre i stand til å 

forebygge og håndtere uønskede hendelser, og for å utvikle et kunnskapssystem som er enda bedre 

rustet til å respondere raskt ved nye kriser. 

For å sikre et demokratisk samfunn preget av høy tillit, deltakelse og inkludering er det avgjørende at 

det utvikles en helhetlig forsknings- og utdanningspolitikk for bred deltakelse i samfunnet og 

redusert utenforskap. En styrket og helhetlig forsknings- og innovasjonsinnsats på dette området må 

gå på tvers av fag, sektorer og forvaltningsnivåer.  

––––

Anbefalinger 
Langtidsplanen bør sikre en slik utvikling gjennom konkrete satsinger og tiltak for å 

 Utvikle kritisk kapasitet og kvalitet i kunnskapssystemet nasjonalt, som en beredskap 

for å håndtere nasjonale og globale hendelser 

 Sikre en helhetlig forsknings- og innovasjonsinnsats for deltakelse og redusert 

utenforskap 

 Styrke økonomisk forskning, særlig knyttet til økonomiske konsekvenser av globale 

hendelser og utviklingstrekk og det finansielle grunnlaget for velferdsstaten 

 Styrke kunnskap om globale verdikjeder og sårbarhet i kritiske situasjoner og bidra til å 

utvikle robuste systemer og beredskap for kritiske varer og tjenester 
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 Styrke den nasjonale og internasjonale samfunnssikkerheten gjennom forskning og 

innovasjon innenfor beredskap, planprosesser og bedre samordning i og mellom land, 

sektorer og forvaltningsnivåer 

 Sikre kunnskapsgrunnlaget for legitim maktutøvelse og deltakelse i internasjonale 

relasjoner gjennom å styrke juridisk, samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning  

 Bidra til norsk deltakelse i internasjonale initiativ for bærekraftig utvikling nasjonalt og 

globalt 

 Bygge tillit og samhørighet i samfunnet gjennom åpenhet og deltakelse i forsknings- og 

innovasjonsprosesser 

4.5. Grunnleggende og grensesprengende forskning 
Grunnleggende forskning av høy kvalitet flytter kunnskapsfronten og bidrar til internasjonal utvikling 

av forskningsområdene som annen forskning kan bygge videre på. Den raske utviklingen av nye 

vaksiner under koronapandemien kunne ikke skjedd uten langsiktig grunnleggende forskning og 

teknologiutvikling og internasjonalt forskningssamarbeid i verdensklasse de siste tiårene. Dette er et 

godt eksempel på at grunnleggende forskning av høy kvalitet er nødvendig som utgangspunkt for 

kunnskapsberedskap og radikale innovasjoner. Langsiktig grunnleggende forskning er nødvendig for å 

utvikle en bred kunnskapsbase som gjør oss i stand til å håndtere fremtidige utfordringer, både dem 

vi kjenner, og dem vi ikke kjenner, og er viktig for å bygge opp kapasitet og skape fornyelse innenfor 

de forskningspolitisk prioriterte områdene. 

Langsiktig, grunnleggende forskning er en forutsetning for 

 Den grensesprengende forskningen med potensial for store vitenskapelige gjennombrudd og 

innovasjoner 

 Tverrfaglige kompetansemiljøer og beredskap for å møte uforutsette utfordringer 

 Gode økosystemer for forskning og innovasjon som frembringer nyskaping og omstilling i 

næringslivet og offentlig sektor 

 Utvikling innenfor fag- og forskningsområder 

 Samarbeid med fremragende forskningsmiljøer i andre land for å hente ny kunnskap og 

teknologier fra forskningsfronten til bruk i det norske samfunnet 

 Oppbygging av sterke fagmiljøer som bidrar til utdanning av høyt kvalifiserte kandidater og 

formidler resultater fra forskning og utvikling til bruk i samfunnet 

Grensesprengende forskning innebærer kunnskapssprang som på en radikal måte endrer forskningen 

og gir forskningsfelt nye retninger og grunnlag for radikale innovasjoner. Grunnleggende forskning av 

høy kvalitet er ofte en forutsetning for de mer radikale gjennombruddene i forskningen. Videre 

krever grensesprengende forskning og radikal innovasjon insentiver til tverrfaglig og tverrsektorielt 

samarbeid. Radikale og grensesprengende prosjekter kan ofte oppfattes som for risikable, og det må 

forventes at en del ikke vil lykkes. Det er behov for å utvikle målrettede virkemidler for grense-
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sprengende og særlig dristig forskning som bidrar til de radikale kunnskapssprangene. Grense-

sprengende forskning skjer også der forskere utvikler kunnskap for å møte samfunnsutfordringer, og 

der problemstillingene krever samarbeid mellom forskningsutførende miljøer og aktører som er med 

og definerer utfordringene og implementerer forskningens resultater.  

Norge har en rekke gode forskningsmiljøer som driver grunnleggende forskning av høy kvalitet og 

produserer grensesprengende forskning i internasjonal forskningsfront. Det er likevel en målsetting å 

bygge flere verdensledende fagmiljøer i Norge. Forskningen skal være nyskapende, og nye teorier, 

metoder og teknologier skal tas i bruk med forventning om vitenskapelige gjennombrudd og radikale 

innovasjoner. I Norge er grunnbevilgningene til UH-sektoren høyere enn i andre nordiske land, noe 

som gir gode muligheter for å drive grunnleggende forskning. Andelen konkurranseutsatte midler til 

“bottom-up”-forskning uten tematisk styring er imidlertid betydelig lavere enn i Norden for øvrig. 

––––

Anbefalinger 

 Langtidsplanen bør legge til rette for større satsing på nasjonale konkurransearenaer 

for 'bottom-up'-initiert grunnleggende forskning for å få frem nyskapende forskning av 

høy internasjonal kvalitet og bygge opp verdensledende fagmiljøer. Dette vil også 

gjøre norske forskningsmiljøer konkurransedyktige på internasjonale arenaer, blant 

annet i det europeiske forskningsrådet ERC. Midler til 'bottom-up' initiert 

grunnleggende forskning fra universitetenes grunnfinansiering og fra Forskningsrådet 

må sees i sammenheng. Videre må konkurransearenaene opereres med rimelige 

sjanser for bevilgning. 

 Langtidsplanen bør fremme felles satsinger mellom Forskningsrådet, ulike forsknings-

institusjoner og andre aktører for å stimulere både grunnleggende og anvendt 

grensesprengende forskning. 

 Langtidsplanen bør støtte opp om insentiver til tverrfaglig og tverrsektorielt 

samarbeid, nye og uvante kombinasjoner av kunnskap som bidrar til fag- og 

samfunnsutvikling og til innovasjoner. Det er behov for i større grad å se fremragende 

grunnleggende forskning, anvendt forskning, innovasjon og verdiskaping i 

sammenheng. 

 Langtidsplanen bør legge til rette for å utvikle virkemidler for å støtte 

grensesprengende forskning gjennom å åpne for større grad av risiko i 

prosjektutvelgelsen og i utformingen av virkemidler. 

 Ved vekst i forskningsbudsjettene, må en større andel av de totale offentlige 

forskningsmidlene tildeles de beste miljøene gjennom åpen nasjonal konkurranse, slik 

at flere norske forskningsmiljøer kan hevde seg i verdenstoppen.  
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5. Langsiktige prioriteringer 
Forskningsrådet gir her anbefalinger for de langsiktige prioriteringene i langtidsplanen. I disse 

kapitlene omtaler vi først og fremst områder med tydelige endringsbehov. Områder i nåværende 

langtidsplan som fungerer godt og med få endringsbehov, er nevnt slik at det ikke kan oppstå 

misforståelser i retning av at disse nedprioriteres. Videre er det forhold som vil være gjennomgående 

i alle de prioriterte områdene. Det gjelder blant annet behovet for godt internasjonalt samarbeid og 

samspill, bidrag til bærekraft og omstilling. 

5.1. Hav 
Havet gir store muligheter for å møte verdens mat-, energi- og transportbehov på en bærekraftig 

måte. Norge har verdensledende havnæringer innenfor petroleum, havbruk, fiskeri og skipsfart, og vi 

har et særskilt forvaltningsansvar både i Arktis og i Antarktis. Norske forskningsmiljøer står svært 

sterkt på alle disse områdene. Samtidig er havet lite utforsket sammenliknet med mange andre 

områder av naturen. Regjeringen satser på hav og vil at Norge skal ha en ledende rolle internasjonalt.  

Utviklingstrekkene på havområdet er tydelige. Havet er i endring, påvirket av klimaendringer, 

miljøgifter, havforsuring og fiskebestander som flytter på seg. Samtidig har havet en nøkkelrolle i 

klimaendringene. Det er store næringsmuligheter knyttet til havet. Bærekraftig utnyttelse av disse 

mulighetene kan gi økt verdiskaping og økte norske eksportinntekter. 

Internasjonalt havsamarbeid, der Norge har en fremtredende rolle, bør bli enda tydeligere. Norge har 

vært sentral i oppbyggingen av JPI Oceans, koordinerer partnerskapet på Blue BioEconomy og er godt 

posisjonert til å lede det nye partnerskapet for Sustainable Blue Economy i Horisont Europa. 

Regjeringen har gitt sin støtte til å tilby norsk ledelse av partnerskapet. En sterk norsk deltakelse i 

EUs Mission Starfish støtter også opp om partnerskapet. Norge har tatt en aktiv rolle for FNs 

havforskningstiår. I tillegg må Norge sikre kunnskapsoppbygging om havområder som ikke dekkes 

gjennom nevnte samarbeid. 

Også innenfor havrelatert forskning er muliggjørende teknologier og digitalisering i rivende utvikling, 

med digitale teknologier, kunstig intelligens og elektrifisering. Utviklingen innenfor genteknologi og 

molekylærbiologi gir både store muligheter og store utfordringer. Det ligger store muligheter for økt 

matproduksjon og verdiskaping gjennom leverandørindustrien ved satsing på havbruk til havs. Dette 

vil skape konkurransekraft i globale markeder. For å styrke Norges posisjon som polarnasjon må vi ta 

et særlig ansvar for en kunnskapsbasert forvaltning både i Arktis og i Antarktis. 

Viktige deler av norsk næringsliv er knyttet til havet. Norsk maritim nærings ledende posisjon i 

verden innebærer at en forsterket satsing på utvikling av klima- og miljøvennlige løsninger vil ha 

global betydning for å redusere klimagassutslipp og andre skadelige utslipp til luft og sjø. Norge har 

en verdensledende offshore leverandørindustri som er bygget opp gjennom et halvt århundre med 

olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel.  

Petroleumsnæringen har utviklet en ambisiøs klimastrategi som ble lansert vinteren 2020. 

Elektrifisering fra land med dagens teknologi vil ikke være tilstrekkelig for å nå målene for 2030. Ny 

teknologi må derfor utvikles og implementeres. Samtidig er det viktig å utnytte de gjenstående 

ressursene nær allerede eksisterende infrastruktur godt og sørge for maksimal verdiskaping fra 

gjenstående ressurser på norsk sokkel. Det der viktig å legge til rette for at kompetansen i 

leverandørindustrien for olje- og gassvirksomheten utnyttes. 
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Det er økt internasjonal oppmerksomhet omkring mineralvirksomhet på grunn av behovet for sikker 

tilgang til viktige råmaterialer. I havstrategien fra 2019 sier regjeringen at den vil forvalte 

havbunnsmineraler i tråd med ny havbunnsminerallov.  

––––

Anbefalinger 

 Langtidsplanen bør reflektere prioriteringene som ligger i FNs havforskningstiår: 

havets rolle for klimaet, sunne økosystemer, en helhetlig forståelse av hvordan havet 

skal forvaltes, mat fra havet, fornybar energi og miljøvennlig maritim transport. 

 Havområdene i Arktis må forstås og forvaltes i et helhetlig perspektiv. Norsk 

havforskning og -forvaltning må være med på å skape kunnskapsgrunnlaget for økt 

tilgang til og rettferdig fordeling av marine ressurser globalt. 

 Det må legges til rette for overføring av teknologi fra andre havbaserte næringer og 

forskning knyttet til biologiske utfordringer ved mer eksponert havbruk. Forskningen 

må gjøres forut for og parallelt med den teknologiske utviklingen. 

 Langtidsplanen bør peke på forsterket forskningsinnsats for kunnskapsbasert 

forvaltning i polare områder rettet mot miljøtrusler som klimaendringer, effekter av 

økt menneskelig aktivitet, effekter av miljøgifter, havforsuring og hvordan disse 

påvirkningene samlet belaster økosystemene i hav og kystsoner.  

 For å tiltrekke seg forskere fra hele verden og slik styrke Norges vertskapsrolle må det 

legges til rette for forskning på Svalbard og omkringliggende havområder. Det må 

sørges for bedre utnyttelse og videreutvikling av infrastrukturen, herunder FF 

Kronprins Haakon, på Troll og i Ny-Ålesund. 

 Det bør legges til rette for økt satsing, nasjonalt og gjennom mobilisering til deltagelse 

i partnerskap og Horisont Europa, på grønn skipsfart og digitalisering av maritim 

næring blant annet gjennom utvikling av energibærere og autonome skip. 

 FoU-innsatsen på flytende havvind må styrkes for å redusere kostnadene, slik at 

norske leverandører får økte eksportmuligheter og havvind blir mer attraktivt som 

energiforsyning til olje- og gassproduksjon offshore. 

 Langtidsplanen bør legge til rette for styrket teknologiutvikling og implementering/ 

demonstrasjon av lavutslippsteknologi i petroleumssektoren, samt styrke forskning og 

innovasjon for best mulig utnyttelse av ressurser i tilknytning til eksisterende felt. 

 Langtidsplanen bør legge til rette for utvikling av ny kunnskap om hvordan geologiske 

ressurser dannes på/i havbunnen, hvordan de samspiller med biologiske ressurser, og 

hvordan ressursene også brytes ned eller tildekkes over tid. Det må utvikles ny 

kunnskap og metodikk for vurdering av miljørisiko og konsekvenser forbundet med 

virksomheten.  

5.2. Klima, miljø og miljøvennlig energi  
Klimakrisen og naturkrisen er de største globale samfunnsutfordringene i vår tid. Konsekvensene av 

dem og tiltakene for å møte dem vil berøre alle. Forskning på klima, miljø og miljøvennlig energi 

legger grunnlaget for det det grønne skiftet Norge må gjennom. Siden lanseringen av nåværende 

langtidsplan har behovet for et grønt skifte blitt enda mer presserende og behovet for kunnskap og 
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innovasjon enda mer akutt. Denne utviklingen forventes å fortsette i årene som kommer. Derfor er 

det behov for at den reviderte langtidsplanen håndterer klima, miljø og miljøvennlig energi på en 

enda mer gjennomgående, ambisiøs og konkret måte. 

Behovet for et grønt skifte er ikke unikt for Norge, men noen dimensjoner er viktigere for Norge og 

norske aktører enn for andre. Norge bør derfor både være tungt engasjert i EU og andre 

internasjonale arenaer for samarbeid og utvikle norske tiltak som er tilpasset norske forhold og 

behovene til norske aktører. De globale bærekraftsmålene er tydelige på behovet for en global 

dugnad for å håndtere utfordringene.  

Norge har gode forutsetninger for å bidra aktivt i det internasjonale forskningsarbeidet som FN 

etterspør. Forskningsrådet har virkemidler som både dekker den tematiske bredden i en slik satsing 

og strekker seg langs store deler av innovasjonskjeden fra "laboratoriet til markedet". Men det vil 

være behov for å øke innsatsen i tråd med de akutte omstillingsutfordringene Norge står overfor, og 

for å sikre konkurransekraft på områder der andre land i økende grad også innretter og oppskalerer 

sin innsats. Det er behov for styrket satsing på lavutslippsløsninger / nullutslippsløsninger, både 

teknologiske og naturbaserte, hvor det som gir betydelig gevinst på et område ikke må gå på 

bekostning av andre bærekraftsområder, jf EUs taksonomi29. Det innebærer at forskningen må finne 

løsninger som bidrar til redusert forbruk og sirkulæreprosesser i overgangen til nye teknologier i det 

grønne skifte, slik at vi ikke forbruker de ressursene vi har tilgjengelig. 

Det må tilrettelegges for utnyttelse av komparative fortrinn, samlokalisering og samspill mellom ulike 

bransjer og næringer som samlet utgjør lønnsomme og konkurransedyktige verdikjeder. Uten solide 

satsinger på forskning og innovasjon vil mulighetene for konkurransedyktighet og vekst reduseres. 

Satsinger på forskning og innovasjon er avgjørende både for verdikjeder basert på umodne 

teknologier og for modne teknologier som trenger kontinuerlig innsats for å få ytelsen ytterligere opp 

og kostnadene ytterligere ned. 

Satsinger på verdikjeder forutsetter et samspill med offentlig sektor, som har en viktig rolle som 

tilrettelegger for lokal, regional og nasjonal næringsutvikling. I tillegg representerer offentlig sektor 

et viktig hjemmemarked for ny teknologi gjennom innkjøpsprosesser. 

Mobilisering av næringslivet skal bidra til at bedrifter selv i større grad utnytter forskning og 

innovasjon som innsatsfaktorer for å utnytte mulighetene som ligger i fremvoksende markeder for 

grønne løsninger, men skal også bidra til et sterkere samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer 

– gjennom en verdikjedetilnærming og "landslagstenkning". Det sistnevnte har vært en viktig 

suksessfaktor i de gode resultatene av innsatsen finansiert gjennom klimaforliket. En slik 

landslagsinngang vil også være viktig å trekke på i internasjonalt samarbeid. Både markedene og 

klimautfordringene er globale, og det er derfor viktig å forsterke innsatsen på internasjonale arenaer, 

både innenfor EU og i resten av verden – for eksempel gjennom Mission Innovation30, et globalt 

mellomstatlig initiativ for å påskynde overgangen til fornybar energi. 

Forskning om naturmangfoldet er svakt dekket i gjeldende langtidsplan, og innsatsen må trappes 

kraftig opp for å understøtte kunnskapsutviklingen for politiske og samfunnsmessige endringer som 

29 REGULATION (EU) 2020/852 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2020 on the 
establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 
30 http://mission-innovation.net/



25

vil komme. Norge bør styrke forståelsen av sammenhengene mellom de ulike politikkområdene i det 

grønne skiftet. Det satses storstilt på et nytt næringsliv og nye markeder innenfor fornybarenergi, 

bio- og sirkulærøkonomi, transport og infrastruktur etc, med store, potensielt ødeleggende og 

irreversible, konsekvenser for naturmangfoldet. Natur bidrar til å redusere så mye som 30 % av 

klimagassene gjennom naturlig opptak og lagring av karbon, og forringelse av natur øker dermed 

utslippene av klimagasser. 

––––

Anbefalinger 

 Langtidsplanen må vektlegge verdikjeder i satsingene. Det omfatter både å 

videreutvikle dagens næringer i retning av lavutslipp og å få frem nye næringer og 

muligheter som i seg er lav- eller nullutslippsnæringer. Nye satsinger bør være både 

innenfor verdikjeder som kan føre til raske kutt i utslipp og miljøpåvirkninger i Norge, 

eller som er slik i utgangspunktet, og innenfor eksportorienterte grønne verdikjeder på 

områder med norsk kompetanse og økende internasjonal etterspørsel.  

 Satse på klimapositiv og klimanøytral energiteknologi, spesielt for krevende 

utslippskutt innenfor prosessindustrien og langdistansetransporten. CO2-håndtering 

blir sentralt, i tillegg til bioenergi og rene energibærere som hydrogen og batteri. Her 

forventes store eksportmuligheter, både for teknologi og for produkter og tjenester. 

 Satsing på forskning på de positive synergiene som blir utløst når på vi bevarer natur, 

ser sammenhenger (klima, natur, teknologi, samfunn) og iverksetter tiltak for å nå 

bærekraftsmålene. 

 Satsing på samferdsel inkludert nye transport- og mobilitetsløsninger samt bedre drift 

og vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Overgang til mer miljøvennlig transport 

og mobilitet, bedre utnyttelse og drift av eksisterende infrastruktur vil bidra til å 

redusere klimautslipp og naturinngrep. 

 Satsing på bioøkonomi, inkludert bærekraftig ressursbruk, redusert matsvinn og 

håndtering av avfall i en sirkulær økonomi og integrerte verdikjeder, for eksempel 

bioraffinering. Man bør satse på matsystemet, spesielt innenfor norsk produksjon av 

klima- og miljøvennlige produkter. Dagens matsystemer påvirker klima, miljø og helse 

negativt, og forskning og innovasjon bør være drivkraften for en transformasjon av 

sektoren.  

 Satsinger på forskningen på økonomiske konsekvenser, samfunnseffekter og sosiale 

fordelingseffekter av klimatiltak og politikk. For å få til dette bør langtidsplanen 

lansere et konkret løft for samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning innenfor 

temaet omstilling og grønt skifte.  

 Den reviderte langtidsplanen må ha en systemtilnærming og understreke at klima- og 

naturkrisen må sees i sammenheng og løses sammen. Forskning på koblinger mellom 

natur og klima, inkludert naturbaserte løsninger, bør prioriteres. I tillegg bør forskning 

prioriteres på arealforvaltning og bærekraftig arealbruk til havs, i kystområder og på 

land, inkludert i nordområdene. 

 Norge må innrette deler av sin forsknings- og innovasjonspolitikk slik at den har mål 

om å bidra til en bedre verden for alle – ikke bare for Norge. Inkludert i dette er 

forskning og innovasjon på internasjonale temaer med stor relevans for Norge, men 
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med svakere koblinger til nasjonale mål, for eksempel klima- og miljøskader og -

gevinster i forbindelse med norsk handel med utlandet. 

5.3. Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester 
God folkehelse og effektive helse- og velferdstjenester er fundamentet i et bærekraftig, moderne 

samfunn. Norge har gode og omfattende velferdsordninger, men systemene møter økende 

utfordringer på grunn av demografiske endringer, økende ulikheter, økende kostnader i helse- og 

velferdssektorene og et arbeidsliv i endring. Kommunenes krav til tjenesteleveranser står ikke i 

forhold til de økonomiske og menneskelige ressursene de har til rådighet. Samtidig står vi overfor 

globale helseutfordringer hvor Norge har både ansvar for og interesse av å bidra med ny kunnskap og 

løsninger. Helse og velferd er de viktigste områdene innenfor dette prioriterte området, og revidert 

langtidsplan bør synliggjøre dette tydeligere i overskriften og omtalen. 

På helse- og velferdsområdet har Norge alle forutsetninger for å lykkes med både forskning, 

utdanning, innovasjon og verdiskaping. Men for å møte utfordringene i helse- og velferdssektorene 

er det nødvendig å tenke mer helhetlig og å se innsatsen i sammenheng på tvers av sektorer og 

mellom stat og kommune. Manglende systemforståelse mellom aktørene i helsetjenesten og et 

tilnærmet fravær av sammenhengende verdikjeder er til hinder for utvikling. Helseforskning er det 

største offentlige forskningsområdet i Norge. Det er viktig at revidert langtidsplan legger til rette for 

at den store FoU-innsatsen gir resultater i form av bedre tjenester, innovasjon og verdiskaping 

gjennom helhetlige satsinger og systemperspektiver.  

Kommunene har ansvar for en betydelig andel av helse- og velferdstjenestene. Økte kostnader til 

disse tjenestene vil utarme kommunenes økonomi og handlingsrom i tiden fremover. Samtidig har 

kommunene, med ansvar for blant annet skole og oppvekst og areal- og samfunnsutvikling, en 

sentral rolle i å bidra til samspill mellom sektorer og forebygging. 

Kommunene trenger løpende ny kunnskap for å håndtere økte behov i helse- og velferdstjenestene. 

Det regjeringsoppnevnte HelseOmsorg21-rådet foreslo i 2019 en struktur på organiseringen av 

forskning i kommunesektoren som speiler spesialisthelsetjenestens organisering – Kommunenes 

strategiske forskningsorgan (KSF).  

BarnUnge21-strategien Ut av blindsonene31 peker på behovet for en mer helhetlig og forsknings-

basert tilnærming, og bedre samspill mellom alle ansvarlige for å løse utfordringene i oppvekst-

sektoren. Dessuten er det behov for å jobbe systematisk med innovasjon i tjenestene og å inkludere 

forskning og forskningsmiljøer i dette. Unge er en gruppe som har hatt særlig svak sysselsettings-

utvikling på 2000-tallet. Koronakrisen har satt mange utenfor arbeidslivet og kan ha bidratt til å 

forsterke mange av de strukturelle utfordringene. Det er behov for mer registerdata om barns tidlige 

utvikling for å identifisere risikofaktorer.  

31 Ut av blindsonene. Strategi for et samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge.  
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Grunnlaget for god helse skapes hovedsakelig utenfor helsevesenet. Velferd, arbeidsliv og utdanning 

er avgjørende for å takle demografi-, ulikhets- og helseutfordringene i samfunnet. Arbeidslivets evne 

til og behov for omstilling og inkludering er blitt forsterket som følge av pandemien. Den har rammet 

grupper og sektorer svært ulikt, men gjennomgående har folk med lav kompetanse, lav lønn og 

usikre og ustabile arbeidsforhold vært mest utsatt. Vedvarende og økende forskjeller i helse og 

levekår både nasjonalt og globalt truer tilliten til institusjoner og myndigheter. Globalt så vel som 

nasjonalt er tiltak for å forebygge sykdom og dårlig helse det viktigste virkemiddelet for å utjevne 

helseforskjeller.  

De store utviklingstrekkene innenfor helse gir også betydelige muligheter for innovasjon og 

verdiskaping i samspill mellom privat og offentlig sektor. Helsenæringen har et stort og økende 

internasjonalt marked. Utvikling i samarbeid med helsetjenestene har verdi hjemme og gir 

muligheter for utvikling av ny eksportrettet næringsvirksomhet. Det bør satses spesielt på e-helse, 

biologiske legemidler, vaksiner og velferdsteknologi. Her forventes eksportmarkedene å bli store, 

både for teknologi og for produkter og tjenester. For å lykkes må langtidsplanen legge til rette for at 

den offentlige helse- og velferdstjenesten ser og settes i stand til å utøve sin avgjørende rolle i å bidra 

til et velfungerende hjemmemarked. Helsenæringsverdikjeder som trekker på kompetansen og 

infrastrukturen i forsknings- og helsesektorene, prosessindustrien og andre, bør videreutvikles.  

Samtidig gir bruk av helsedata og innføring av ny teknologi utfordringer som må tas hensyn til, og 

som må løses, fordi det ligger store innovasjonsmuligheter på disse områdene. Det finnes mye god 

infrastruktur for helse- og velferdsforskning i Norge. En rapport fra Oslo Economics har kartlagt at det 

finnes utnyttbar restkapasitet i laboratorier og infrastruktur for testing og pilotering med relevans for 

livsvitenskap, helseforskning og helsenæringen32. Langtidsplanen bør bidra til at denne kapasiteten 

utnyttes. 

Ny teknologi gir både muligheter og utfordringer. Kunnskap om den enkeltes gener koblet til livsstil 

og miljøpåvirkning har potensial til å endre vår kunnskap om forebygging og behandling av sykdom 

dramatisk. Helsetjenesten genererer store datamengder og er en særlig velegnet arena for 

digitalisering og bruk av kunstig intelligens.  

––––

Anbefalinger 

 Langtidsplanen må legge til rette for en helhetlig, bærekraftig politikk og 

systemforståelse på helse- og velferdsområdet som kobler sammen sektorer og 

forvaltningsnivåer slik at helsetjenestene kan møte utfordringene. Planen må se 

behovene for forskning, utdanning og innovasjon i sammenheng og det er avgjørende 

å koble omstilling og innovasjon i de offentlige tjenestene til forskning og utdanning. 

 Det bør satses på et forskningsløft for kommunene: Gi et robust finansieringsgrunnlag 
for forskning og innovasjon som understøtter kommunenes ansvar for helse og 
omsorg, slik det er forutsatt ved utviklingen av kommunenes strategiske 
forskningsorgan (KSF), jf også forslag til samfunnsoppdrag i avsnitt 6.2. 

32 Kartlegging av restkapasitet i laboratorier og infrastruktur for testing og pilotering med relevans for 
helsenæringen. Oslo Economics-rapport 2020-65. 
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 Arbeidet med helsedata er i gang og bør videreføres som del av langtidsplanen og ses i 

sammenheng med den datadrevne økonomien og verdien av data på alle områder i 

samfunnet. 

 Helseforskning og helseinnovasjon er en sentral del av livsvitenskapene. Det er derfor 

viktig at livsvitenskap prioriteres.  

 Helsenæringen er i sterk vekst, omtalt i en egen stortingsmelding33 og anbefalingene 

fra denne bør innarbeides i revidert langtidsplan. Særlig viktig er økt produksjon i 

Norge og utvikling av et hjemmemarked. 

 Både markedene og helseutfordringene er globale. Det er derfor viktig å forsterke 

innsatsen på internasjonale arenaer. Dette gjelder både innenfor Norden og EU, men 

også store land/regioner i resten av verden. 

 Den rollen forskning, utdanning og innovasjon spiller for innføring og bruk av 

muliggjørende teknologier i helse- og velferdstjenestene, bør bli belyst. Samtidig må 

utfordringene ved innføring av ny teknologi løses for å sikre økonomisk bærekraft og 

menneskevennlige helse- og velferdstjenester. 

 Folkehelsearbeidet må styrkes gjennom systematisk utvikling og bruk av 

forskningsbasert kunnskap om effekten av tiltak. Det er behov for forskning på 

hvordan allmenne ordninger som utdanningssystem, skolehelse, fritidsaktiviteter og 

lignende bidrar til inkludering og samfunnsdeltakelse. 

 Anbefalingene i BarnUnge21-strategien bør følges opp i langtidsplanen for å oppnå 

bedre forskningskvalitet, relevant forskning og bruk av forskning. Det er avgjørende for 

å forbedre tjenestene overfor utsatte barn og unge. 

 For å sikre utdanning av høy kvalitet for befolkningen og fortsatt høy yrkesdeltakelse 

til tross for demografiske og sosiale endringer må det investeres i forskning om 

forutsetningene for et inkluderende og omstillingsdyktig arbeidsliv. 

5.4. Muliggjørende og industrielle teknologier 
IKT, nano- og bioteknologi er muliggjørende teknologier og sentrale drivere for endringer i samfunn, 

forskning og innovasjon. Langtidsplanen bør ha som ambisjon at potensialet for radikale endringer og 

transformasjon som ligger i muliggjørende og industrielle teknologier, herunder i avansert 

produksjonsteknologi, blir utnyttet optimalt, både i FoU-institusjonene, i næringslivet, i offentlig 

sektor og i samfunnet for øvrig.  

Teknologisatsingen på 800 millioner kroner i nåværende langtidsplan har styrket innsatsen på 

området de senere årene, ikke minst innenfor IKT og digitalisering, der næringslivet er den 

dominerende FoU-sektoren. Norske aktører er også attraktive internasjonalt og henter stadig hjem 

mer midler fra EU knyttet til muliggjørende og industrielle teknologier, i overkant av 900 millioner 

kroner i 2020. Samtidig gjenstår det mye før Norge er der vi ønsker å være når det gjelder utvikling 

og verdiskapende bruk av teknologi. 

33 Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen — Sammen om verdiskaping og bedre tjenester 
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De fleste nye teknologier vil være avhengige av IKT for å utnytte potensialet sitt. Kunstig intelligens 

(KI) vil gjennomsyre alle deler av samfunnet de kommende årene, og digitaliseringen vil gjøre oss alle 

mer avhengige av velfungerende og trygge digitale løsninger. Utrullingen av 5G-nettet åpner 

muligheter for nye digitale tjenester som vi bare ser konturene av, og dataøkonomien er på 

fremmarsj. Bioteknologi og nanoteknologi har vist sin betydning i samfunnets koronahåndtering, 

både når det gjelder diagnostikk og i vaksineutviklingen, og vil være avgjørende for hvordan vi 

fremover kan tilnærme oss ulike samfunnsutfordringer og bærekraftsmålene. I fremtiden vil det 

komme nye teknologer, for eksempel kvanteteknologi, som vil sette sitt preg på samfunnet, og som 

Norge må ha kompetanse på. Langtidsplanen må bidra til at det bygges opp høy teknologi-

kompetanse i Norge i de muliggjørende teknologiene.  

I anerkjennelsen av den kraften næringslivet har til å forme fremtiden, har EU-kommisjonen nylig 

lansert visjonen om industri 5.034. Industri 5.0 komplementerer det eksisterende industri 4.0-

paradigmet ved å la forskning og innovasjon drive overgangen til et konkurransedyktig og robust 

næringsliv, der verdier er like høyt verdsatt som vekst, menneskene står i sentrum og planetens 

tålegrenser respekteres. Industri 5.0 forsøker å fange verdien av ny teknologi og er basert på ideen 

om at teknologier kan utformes for å støtte samfunnsmessige verdier, og at teknologisk 

transformasjon kan utformes i henhold til samfunnets behov, ikke omvendt. Ansvarlig forskning og 

innovasjon (responsible research and innovation – RRI) handler også om innsikt i forskningens makt 

og teknologienes transformerende kraft, og teknologiutviklingen må gi verdiskaping som bygger opp 

under de målene og verdiene som gjelder for samfunnet. 

––––

Anbefalinger 

 Langtidsplanen bør understreke at samfunnsutfordringene og bærekraftsmålene tilsier 

at kunnskaps-, metode- og teknologiutvikling på områdene IKT, nano- og bioteknologi 

må styrkes. Konvergens mellom teknologiområdene kan gi uventede og radikale 

innovasjoner og bør løftes fram som et satsingsområde. Det trengs et kompetanseløft 

for å forstå de muliggjørende teknologienes transformative kraft. 

 Det bør investeres i relevant vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur nasjonalt og 

internasjonalt. For å holde tritt med den nasjonale behovsutviklingen, trengs det blant 

annet økte investeringer i nye HPC-beregningsanlegg (High Performance Computing), 

som også egner seg til KI-applikasjoner, utvikling og tilpasning av algoritmer og 

programvare, så vel som utvikling av brukerkompetanse, jf også avsnitt 5.11.  

 For å kunne nå bærekraftsmålene må investeringene i forsknings-, utdannings- og 

innovasjonskapasitet på teknologiområdene gjøres på en måte som fremmer 

samhandling mellom forskning, innovasjonsaktører og brukere og slik at de fremmer 

samfunns- og næringsutvikling i tråd med samfunnets mål og verdier. Investeringene 

må komme hele landet og alle sektorer til gode og det bør legges til rette for 

34 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/468a892a-5097-11eb-b59f-01aa75ed71a1/
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etablering av et innovasjonsdrevet kompetanseutviklingsprogram i næringsliv og 

offentlig sektor35. 

5.5. Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden 
Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden løfter fram viktige forskningsfelt og 

kunnskap som trengs for en bærekraftig sosial og økonomisk utvikling, globalt og nasjonalt, og for å 

videreutvikle og styrke et inkluderende, likestilt, trygt og demokratisk samfunn i tråd med 

rettsstatlige prinsipper.  

Demokrati og liberale verdier utfordres, også i vestlige land. Etter tusenårsskiftet har en rekke land 

gått i autoritær retning og flere land innenfor både EU og NATO er nå 'illiberale demokratier'. En 

rekke stormakter har siste tiår vist klare brudd med det som tradisjonelt har vært forutsigbare og 

langsiktige linjer i internasjonal politikk. Dette har svekket handlekraften til organ som FN, NATO, 

WHO, WTO, IMF mv. Fremveksten av illiberale demokratier i land som Polen og Ungarn har 

fragmentert EUs verdigrunnlag og svekket unionens evne til å få til en effektiv og samordnet 

politikk3637. I tillegg går utviklingen i Russland i totalitær retning. Ressursknapphet og kontroll ovre 

knappe ressurser kan også være med å endre internasjonal politikk og maktbalanse. Disse forholdene 

har stor betydning for Norge og Norges globale ambisjoner og ny kunnskap er nødvendig for å 

understøtte norsk politikk internasjonalt.  

Et velfungerende demokrati er spesielt viktig i en krisesituasjon for å sikre at myndighetene handler 

innenfor rammene av rettsstatlige prinsipper. Demokrati er bærebjelken for et inkluderende 

samfunn hvor myndighetenes maktutøvelse er legitim og transparent, som gir mulighet for bred 

deltakelse og medvirkning, som bidrar til å redusere ulikhet og gir plass til en mangfoldig befolkning. 

Dette krever høy grad av tillit mellom innbyggerne og mellom innbyggere og myndigheter. I dette 

ligger også tillit til velferdsstatens institusjoner og at disse har høy legitimitet i befolkningen.  

Koronapandemien har synliggjort utfordringer knyttet til demokrati, samfunnssikkerhet, utenforskap, 

ulikhet, solidaritet, arbeidsliv og arbeidsmarked – nasjonalt og globalt. Samtidig har pandemien hittil 

vist at nordmenn flest har høy tillit til myndigheter, faginstanser og forskning, selv om mange har 

levd med inngripende restriksjoner og omfattende tiltak i lang tid. Innsiktene fra håndteringen av 

pandemien må legges til grunn for å styrke det internasjonale samarbeidet, sikre nasjonal og global 

samordning og beredskap og gjøre samfunnet mer robust og i stand til å håndtere fremtidige kriser, 

jf. koronakommisjonen38. Koronapandemien har vist hvor sterkt eksponert Norge er for hendelser 

35 Jf anbefalingene i NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og konkurranseevne.

36 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utgreiing_eu_saker/id2843508/

37 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/upol_utgreiing/id2845142/

38 NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Rapport fra Koronakommisjonen 
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som oppstår i land langt borte. Virkningene av pandemien har rammet ulikt, og på noen områder 

forsterket ulikhetene innad i og mellom land og regioner. Pandemien har vist at kunnskap fra et 

bredt spekter av forskningsområder, ikke bare helse, er nødvendig for å håndtere krisen. 

Velferdssamfunnets miljømessige, økonomiske og sosiale bærekraft krever omstilling og innovasjon i 

både offentlig og privat sektor. Dette fordrer at det politiske og administrative apparatet har styrings-

kapasitet og gjennomføringsevne, og at offentlig sektor legger til rette for et godt samspill med privat 

og frivillig sektor. Dette krever styring som er kunnskapsbasert og framtidsrettet og at sektorer og 

nivåer samordnes og at innbyggere inkluderes. Planlegging er et sentralt styringsvirkemiddel, ikke 

minst i arbeidet med å nå bærekraftsmålene. 

Samfunnet blir stadig mer kunnskapsintensivt og teknologisk avansert, og arbeidsmarkedet er preget 

av global konkurranse, digitalisering og rask teknologisk utvikling. Rask omstilling er nødvendig for å 

løse klimakrisen, opprettholde og styrke konkurranseevnen og for å ivareta arbeidsplasser. De siste 

årene har både omstillingstakten og behovet for bedre inkludering i arbeids- og samfunnsliv økt: Nye 

arbeidsformer, endret arbeidsmarked og krav til ny kompetanse samt en økning i grupper som står 

utenfor arbeidslivet, spesielt personer med lav kompetanse, unge og innvandrere, begrunner dette.  

Et omstillingsdyktig, inkluderende og produktivt arbeidsliv er et viktig premiss for å ivareta 

velferdsstatens økonomiske bærekraft. Arbeidsmarked og arbeidsliv er i konstant utvikling, med 

muligheter og utfordringer knyttet til globalisering, digitalisering, automatisering og et grønt skifte. 

Den nordiske arbeidslivsmodellen med organisert arbeidsliv, trepartssamarbeid og høy tillit er under 

stadig større press gjennom økonomisk globalisering og nye forretningsmodeller. Det trengs 

kunnskap for å identifisere, forstå og håndtere årsakene til, og virkningene av, de raske skiftene i den 

økonomiske utviklingen. Tiltak for å begrense koronapandemien har hatt store konsekvenser for den 

globale økonomien. I tillegg har store svingninger i oljeprisen, sammen med det akutte behovet for å 

løse klimakrisen (jf. IPCCs 6. klimarapport39), endret langtidsutsiktene for norsk økonomi.  

Forutsetningene for et inkluderende, mangfoldig og likestilt samfunn er i endring. En aldrende og 

mer sosialt og kulturelt heterogen befolkning i kombinasjon med økt økonomisk ulikhet kan svekke 

oppslutningen om velferdssamfunnet og utfordre demokratiske institusjoners legitimitet. På 

likestillingsfeltet er det oppnådd mye, men fortsatt er det systematiske ulikheter som påvirker 

mulighetene kvinner og menn har i samfunnet. I arbeidet for et mangfoldig samfunn står den 

samiske urbefolkningen i en særstilling. De nasjonale minoritetene har også en lang historie som del 

av det norske samfunnet. Spørsmål om deltakelse, sosial samhørighet samt ivaretakelse av egne 

kulturer og språk, er sentralt også for disse gruppene. I tillegg favner inkluderingsarbeidet alle 

grupper som av ulike årsaker faller på siden av majoritetsbefolkningen. 

Et kunnskapsbasert offentlig ordskifte der debattene føres i 'åpent lende' er viktig i et velfungerende 

demokrati. Sosiale medier, fremveksten av en ikke-redaktørstyrt profesjonalisert kommunikasjons-

sektor og en betydelig polarisering av politisk og ideologisk debatt har satt en kunnskapsbasert og 

39 IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, 
S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. 
R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In 
Press. 
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åpen offentlig debatt under press. Ytringsfriheten må sikres for alle grupper i samfunnsdebatten og 

demokratisk debatt og forskningsbasert kunnskap må legges til grunn for politiske veivalg. 

––––

Anbefalinger 

 Styrke forskningsinnsatsen på beredskap og samfunnssikkerhet, som favner både 

klimaendringer, naturkatastrofer, ulykker og villede, ondsinnede handlinger, i tett 

samarbeid med myndigheter og aktører. 

 Styrke forskningsinnsatsen på forutsetningene for velfungerende demokratier og på 

politiske og institusjonelle endringsprosesser som truer en liberal samfunnsorden. 

 Styrke forskningsinnsatsen for kunnskap om utsatte gruppers arbeidsdeltakelse, 

inkludert forskning for å skape bedre koblinger mellom fremtidige kompetansebehov 

og den enkeltes utdanning og kompetanse. 

 Hyppige økonomiske sjokk og endringer i utsiktene for norsk økonomi fordrer ny 

kunnskap og nye modeller for samfunnsøkonomiske analyser. 

 For å sikre en nasjonal analysekapasitet som understøtter Norges globale ambisjoner 

om å nå bærekraftsmålene, ivareta en liberal verdensorden med respekt for 

folkeretten og bidra til effektive internasjonale og overnasjonale organer, må forskning 

om internasjonale og globale forhold ha forutsigbare og langsiktige rammer. 

 Internasjonalt forskningssamarbeid bør i større grad bidra til å løfte analyse- og 

endringskapasiteten i lavinntektsland.
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Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem  
Et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er en grunnleggende forutsetning for å nå 

målene vi setter oss. Universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren utgjør en vesentlig del av 

det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Først og fremst i kraft av den helt sentrale posisjonen 

sektorene har i å levere forskning, utdanning og innovasjon, men også som samarbeidspartnere for 

andre aktører i systemet, som helseforetakene, næringslivet og offentlig sektor. Omtalen nedenfor 

vil derfor konsentrere seg om UH- og instituttsektor.  

Forsknings- og innovasjonssystemet er organisert svært ulikt fra land til land. Direkte sammen-

ligninger kan derfor ofte være vanskelige. Felles er at systemets betydning for nasjonens utvikling er 

tydeligere enn noen gang. Det er Forskningsrådets oppfatning at den norske modellen har viktige 

kvaliteter og i hovedsak er velfungerende, men at samspillet og samarbeidet mellom aktørene i 

systemet kan videreutvikles. 

Viktigheten av å løse noen av dagens og morgendagens store samfunnsutfordringer underbygger 

betydningen av et godt forsknings- og innovasjonssystem40. Eksempelvis har vaksineutviklingen 

under pandemien vist betydning både av grunnleggende kunnskap, kapasitet og kompetanse til å ta 

kunnskapen i bruk. Forskningsbasert kunnskap og kvalifiserte borgere er en forutsetning for utvikling 

av både næringsliv og offentlig sektor og ikke minst for politikkutforming i en tid hvor mange av 

utfordringene er store, komplekse og globale. I dette bildet leverer UH-sektoren og forsknings-

instituttene noen av samfunnets tyngste bidrag.  

UH-sektoren har et bredt samfunnsoppdrag i form av utdanning, forskning og innovasjon, ofte og 

gjerne i samspill med andre sektorer. Utdanningsoppdraget er dominerende ved alle institusjonene, 

men for den øvrige delen av samfunnsoppdraget er variasjonen betydelig. Dette er dels begrunnet i 

størrelse og historie, men institusjonenes faglige innretning og regionale betydning tilsier at profilene 

også i fremtiden vil og skal være ulike. UH-sektoren har tradisjonelt hatt en dominerende rolle innen 

grunnleggende forskning, men flere av institusjonene har de siste årene også utviklet en mer 

anvendelsesorientert forskningsprofil og har målsettinger om å bidra enda sterkere til samvirkning 

med samfunnet og innovasjon både i offentlig og privat sektor.  

Instituttenes forskningsinnsats er i hovedsak anvendelsesorientert, innrettet og dimensjonert etter 

etterspørsel. Forskningen finansieres både gjennom oppdrag og bidrag. Instituttsektorens rolle er å 

tilby næringsliv og offentlig sektor relevant kompetanse og forskningstjenester av høy internasjonal 

kvalitet, samt å utvikle kunnskapsgrunnlag for politikkutforming. Slik sett er sektoren både en viktig 

kilde for kunnskap og et viktig verktøy for implementering av departementenes forskningspolitikk. 

Forskningsinstituttenes tjenester holder et akademisk nivå som skiller dem tydelig fra 

konsulenttjenester og tjenester andre private aktører leverer, og en anvendelsesorientert 

oppdragsvirksomhet som skiller dem klart fra UH-sektoren. 

I UH-sektoren var FoU-aktiviteten i 2019 i hovedsak finansiert gjennom grunnbevilgning (68,8%). 

Oppdragsandelen, hovedsakelig fra offentlig sektor, utgjorde 2,3 %. Forskningsinstituttene mottok 

samme år en grunnbevilgning på 12,9 %. Her utgjorde oppdrag 32 % av FoU-aktiviteten, hvorav ca. 

2/3-del ble finansiert av næringslivet og 1/3-del fra offentlig sektor. 

40 OECD 2016: Science, Technology and Innovation Outlook. Paris 
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Den økte betydning av kunnskap i hele samfunnet tilsier økt innsats i hele forskningssystemet for å 

bringe resultater av forskning til anvendelse. Dette innebærer justering i alle ledd, fra grunn-

utdanning til etterutdanning og fra grunnleggende forskning til patentering- og kommersialisering. Vi 

gir her anbefalinger for hvordan det norske forskningssystemet kan videreutvikles på viktige områder 

og for hvordan en økt utnyttelse av systemets kompetanse og kapasitet i næringsliv og offentlig 

sektor kan sikres. 

5.6. Forsknings- og innovasjonspolitikk for hele landet 
Landets fylkeskommuner har gjennom Regionreformen og som et resultat av område-

gjennomgangen, fått styrket sin rolle som regional utviklingsaktør. Deres kompetanse, innsikt og 

prioritering av forskning og innovasjon som en vesentlig innsatsfaktor for utvikling av gode samfunn, 

er betraktelig styrket de senere årene. Det er også økende forståelse for at det kan være nyttig og 

hensiktsmessig å se regionale, nasjonale og internasjonale strategier i sammenheng for å få mer 

effekt ut av investeringer i forskning. Nødvendig forsknings- og innovasjonskompetanse som er 

tilgjengelig over hele landet tett på der verdier skapes må sikres. Samtidig har det nye fremvoksende 

næringslivet en bred geografisk distribusjon, og vi ser f.eks high-tech-bedrifter og digitale 

vekstselskaper over hele landet. Disse har behov for samspill med forskningsmiljøer og rekruttering 

av kompetent arbeidskraft.  

En godt utdannet befolkning er en avgjørende forutsetning for vellykkede omstillingsprosesser. Lavt 

utdanningsnivå i næringsliv og offentlig sektor er begrensende for samarbeid med FoU-institusjonene 

og i konkurransen om nasjonale og internasjonale virkemidler. Jo flere forskere det er i en region, 

desto flere forskningsmidler hentes det ut fra nasjonale og internasjonale konkurransearenaer. Det 

er behov for økt FoU-kompetanse i næringslivet og offentlig sektor, og særlig i distriktene. I regioner 

med tyngde av bedrifter i distriktskommunene (sentralitetsindeks 4-6) hadde kun 46 % av FoU-

personalet i næringslivet master- eller doktorgrad i 2018. I sentrale strøk (sentralitetsindeks 1-3) er 

tilsvarende andel 72 %. Nasjonalt var gjennomsnittet på 70 %. Vi kan også anta at med økt FoU-

kompetansenivå så vil også egenutført FoU hos aktørene øke. Digitale erfaringer fra pandemien vil 

her komme til nytte. 

––––

Anbefalinger 

 Legge til rette for at bedrifter over hele landet kommer i inngrep med forskningsmiljøene 

og kan rekruttere kompetent arbeidskraft. 

 Legge til rette for at flere ansatte i privat og offentlig sektor har forskerutdanning gjennom 

mer distribuerte og fleksible utdanningsløp, gjennom samarbeid med partene i 

arbeidslivet og eventuelt økonomiske insentiver. 

 Legge til rette for regionale satsinger basert på styrker og muligheter i den enkelte region. 
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5.7. Samfunnsoppdrag som forsknings- og innovasjonspolitisk virkemiddel (missions) 
Samfunnsoppdrag eller “missions” er blitt mer aktuelt i mange land for å kunne møte 

samfunnsutfordringer med mer koordinerte og effektive virkemiddelpakker.41 Samfunnsoppdrag kan 

sees som en særskilt, sektorovergripende tilnærming for å løse store samfunnsproblemer42. En 

kartlegging fra OECD over "mission oriented innovation policies“ (MOIP) viser at norsk forsknings- og 

innovasjonspolitikk allerede inneholder elementer som har egenskapene til samfunnsoppdrag43. 

Forskningsrådet har lang erfaring med strategiske satsinger både innenfor næringsutvikling, utvikling 

av offentlige tjenester og beslutningsstøtte for politikkutvikling. Disse satsingene setter sammen 

virkemidler fra forskning til innovasjon, demonstrasjon og kommersialisering. Det er også høstet 

erfaring med tiltak der Forskningsrådets virkemidler integreres med virkemidler som ligger hos 

Innovasjon Norge, Siva og Enova – slik som Pilot-E. Utredninger har foreslått å legge mer vekt på 

denne tilnærmingen for å utvikle en mer effektiv innovasjonspolitikk.44 45

Analysen fra OECD viser imidlertid at Norge ikke har tradisjon for store, sektorovergripende satsinger 

som koordineres på regjeringsnivå og med involvering fra befolkningen. Omstillingen som Norge og 

verden nå gjennomfører krever slike nye arbeidsformer og langtidsplanen må løfte samfunnsoppdrag 

og store koordinerte satsinger som et nytt forsknings- og innovasjonspolitisk virkemiddel i 

omstillingen. Samfunnsoppdrag og andre koordinerte satsinger kan være egnet på mange områder, 

men fører også med seg koordineringskostnader. Det må derfor gjøres avveininger av områder som 

skal prioriteres og hvor effekten vil bli størst.  

Elementene som skal inngå og aktørene som blir involvert i et samfunnsoppdrag vil være avhengig av 

oppdragets natur. Hvis samfunnsoppdrag skal lykkes, innebærer det en betydelig budsjettmessig 

forpliktelse til forskning og innovasjon som del av en bred sektorovergripende pakke av tiltak for å nå 

målene for oppdraget. Det må videre etableres en styringsmodell og ressurser til oppfølging av en 

slik pakke som sikrer gjennomføringsevne og muligheter for å tilpasse innsatsen etter hvert som 

omstendighetene endres. Det vil kreves ressurser som er tilpasset behovet for forskningskapasitet, 

infrastruktur, utdanningstilbud, utnyttelse av internasjonalt samarbeid generelt og Horisont Europa 

spesielt, deltakelse i andre internasjonale programmer og initiativer, samt til samordning av 

eksisterende nasjonale midler. Andre sektorer må bidra med endringer i reguleringer, bruk av 

offentlige innkjøp, bygging av annen infrastruktur, mm.  

Norge bør delta aktivt i EUs mission-satsinger slik de utformes gjennom Horisont Europa og koble på 

nasjonale tiltak som er nyttige i en norsk sammenheng og/eller der Norge kan bidra til løsninger for 

41 Fischer et al: Mission-oriented Research and Innovation: Inventory and Characterization of Initiatives. Final 
report by The Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), Joanneum Research, Tecnalia, TNO, VTT, and the 
Danish Technological Institute (DTI), a study for the European Commission, April 2018. 
42Mazzucato, M., 2018. Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union Missions: A problem-
solving approach to fuel innovation-led growth, Brussels: European Commission, DG-RTD  
43 Larrue, P. (2021), "The design and implementation of mission-oriented innovation policies: A new systemic 
policy approach to address societal challenges", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 100, 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3f6c76a4-en
44 Technopolis: Raising the ambition level in Norwegian innovation policy. May 2019. 
45 Adressing global challenges through mission-oriented policy. Policy brief-from RCN International Advisory-
Board, 2020 
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verden. Norge bør i tillegg identifisere egne samfunnsoppdrag som virkemiddel for omstilling46. Det 

bør gjennomføres en bred prosess for å identifisere og vedta slike oppdrag, men det er nærliggende 

å foreslå samfunnsoppdrag knyttet til omstillingsbehovene i både privat og offentlig sektor: 

 Klimautfordringene er akutte, og det haster med å utvikle løsninger som kan bidra til å 

omstille til klimavennlig energi og redusere de menneskeskapte klimaendringene. 

Løsningene vil kreve bred folkelig oppslutning og vil kunne påvirke samfunnsorganiseringen 

på noen områder. Det er store fremvoksende internasjonale markeder for klima- og 

energiteknologi og hard konkurranse om å komme opp med løsninger. Norske 

forskningsmiljøer og næringsliv er godt posisjonert for å bidra med løsninger, men 

verdensledende forskningsmiljøer er en forutsetning for at Norge skal kunne omstille seg og 

for at norsk næringsliv skal lykkes i hard internasjonal konkurranse.  

 De demografiske endringene tilsier at offentlig sektor, og kommunene spesielt, får et stort og 

voksende ansvar for befolkningens behov for helse og omsorg. Det vil kreve store 

omstillinger og innovasjonsprosesser om det skal være mulig å levere tjenester av dagens 

kvalitet i framtida. I mange distriktskommuner, vil vekst i helse- og omsorgssektorens 

oppgaver føre til kritisk mangel på arbeidskraft til andre formål, dersom trendene ikke 

brytes. Dette krever forskning og innovasjon som er godt forankret i kommunenes 

utfordringer, og som må sees i sammenheng med andre tiltak for å videreutvikle offentlige 

tjenester. 

––––

Anbefalinger 

 Langtidsplanen bør legge til rette for å benytte samfunnsoppdrag på områder der 

omstillingsbehovene er store og der forskning og innovasjon er essensielle for å 

gjennomføre omstillingen. 

 Langtidsplanen bør omfatte en opptrappingsplan og tilhørende styringsmodell for 

gjennomføring av samfunnsoppdrag på minimum 2 milliarder kroner (i tillegg til 

eksisterende midler på det aktuelle området) over de neste fire årene. 

Opptrappingsplanen kan fordeles på flere samfunnsoppdrag, men det enkelte oppdrag 

må finansieres i tråd med behovene og ambisjonene for oppdraget. 

 Gjennomføringen må innebære involvering og finansiering fra flere aktører og store 

tverrgående samfunnsoppdrag bør besluttes og forankres på politisk nivå med en klar 

46 Salil Gunashekar, Emily Ryen Gloinson, Fay Dunkerley, Mann Virdee, Camilla d’Angelo, Carolina Feijao, 
Gemma-Claire Ali, Mikkel Skjoldager, Andrea Skjold Frøshaug and Torben Bundgaard Vad: A summary of 
potential cross-cutting missions to address future societal challenges in Norway. Santa Monica, CA: RAND 
Corporation, 2021. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA900/RRA966-
1/RAND_RRA966-1.pdf
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grenseoppgang mellom hva som egner seg som slike samfunnsoppdrag og hva som er 

prioriterte temaer eller satsinger for øvrig. 

 Samfunnsoppdrag må inneholde en solid satsing på grunnleggende forskning, 

inkludert grensesprengende forskning og insentiver for mer tverr- og transfaglighet 

der det er nødvendig.  

 Det må legges til rette for at Norge deltar aktivt i og utnytter de mulighetene som 

finnens i samfunnsoppdragene i Horisont Europa. 

 De norske samfunnsoppdragene bør ha en nasjonal kjerne med internasjonale 

tilknytninger. Det vil si at norske satsinger bør ta utgangspunkt i norske 

problemer/muligheter og finne relevante internasjonale tilknytninger – eller ta 

utgangspunkt i internasjonale problemer der det kan utvikles norske bidrag til 

løsningen. 

5.8. Internasjonalt samspill 
Vi er avhengige av å lykkes med internasjonal forsknings- og innovasjonsdeltakelse og samarbeid. 

Tilgang til verdensledende forskningsmiljøer og teknologi, forskningsinfrastrukturer, verdikjeder og 

markeder er essensielt for målsettinger som grønt skifte, omstilling av næringslivet og løsninger på 

globale samfunnsutfordringer. Horisont Europa og annet forskningsfinansieringssamarbeid i og 

utenfor Europa, og betydningen av og virkemidler for mobilitet og internasjonalt samarbeid og 

samspill, bør derfor løftes mer frem i den reviderte Langtidsplanen. 

Den røde tråden i internasjonal forsknings- og innovasjonspolitikk er samspill og synergier. I EUs 

nylige melding om ERA fremheves det at Europas FoU-kapasitet totalt sett må utnyttes bedre for å 

konkurrere med store nasjoner utenfor Europa. ERA kobles også tettere til høyere utdanning, og 

planene for et felles europeisk kunnskapsområde i 2025. De nye ERA-målene innebærer at 

innretningen av Horisont Europa og andre EU-programmer (bl.a. Erasmus+) samkjøres for å unngå 

duplisering – og dette betyr at alt fra Forskningsrådets porteføljer, de kommende EØS-programmene 

og eventuelle norske samfunnsoppdrag må kobles tett sammen med hverandre.  

Horisont Europa 
Norge har opplevd en positiv trend i de siste årene av Horisont 2020. Returprosenten har økt jevnt i 

alle målinger og lå i mars 2021 på 2.49%, og det gir en god start inn i det kommende 

rammeprogrammet. Målene i Horisont Europa, som er en videreføring og utvikling av Horisont 2020, 

samsvarer også godt med Forskningsrådets strategi. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og 

samfunnsoppdrag (Missions) er de største nyvinningene, mens partnerskapene har blitt endret og vil 

utgjøre en stor andel av programmet. Enkelte av partnerskapene vil kreve en betydelig nasjonal 

medfinansiering fra landene. Her vil Forskningsrådet ha en viktig rolle. 

Missions og samfunnsutfordringene adressert i Horisont Europa, som vektlegger enda mer tverrfaglig 

og tverrsektorielt samarbeid, gjør at samspillet mellom norske aktører i alle sektorer og mellom 

sektordepartementer og virkemiddelapparatet blir avgjørende. Økningen i budsjett fra Horisont 2020 
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til Horisont Europa vil også føre til at EU-midlene som del av totale forsknings- og innovasjonsmidler 

vil øke ytterligere.  

Regjeringen har meget høye ambisjoner for norsk retur. Dette vil kreve et større og mer effektivt 

nasjonalt apparat for å følge opp norsk deltagelse. Forskningsinstituttenes deltakelse forutsetter at 

STIM-EU-ordningen opprettholdes og økes i takt med økende innsats (ordningen er rettighetsbasert). 

EUs timesatser gir langt fra kostnadsdekning for de fleste norske institutter. Reduserer instituttene 

sin deltakelse på grunn av manglende kostnadsdekning, vil dette ha ringvirkninger i flere sektorer i og 

med at instituttene ofte er instrumentelle for næringslivets og offentlig sektors deltagelse i EUs 

programmer. 

Norge hatt en god utvikling i søyle en i Horisont 2020 (ERC og MSCA)47, men om man sammenlikner 

med våre naboland, ligger vi fortsatt et stykke bak. Innretningen av søyle to og tre i Horisont Europa 

innebærer sterkere krav til målbare effekter raskere enn tidligere, en tettere nærhet til marked og 

samfunn, større oppmerksomhet om kommersialisering og innovasjon og involvering av et bredere 

sett med aktører, hvor særlig næringslivet og offentlig sektor i større grad må involveres. Det er 

derfor spesielt viktig at norske næringsrettede virkemidler i større grad sees i sammenheng med 

Horisont Europa. European Innovation Council blir viktig for å få mer innovasjon ut av FoU-resultater 

og få flere SMB til å kapitalisere på nye radikale gjennombrudd.  

Bi- og multilateralt samarbeid 
For å oppnå målene i Langtidsplanen er det viktig at Norge samarbeider tett med ledende nasjoner 

utenfor Europa. Mye tyder på at de globale økonomiske og teknologiske tyngdepunktene i framtiden 

vil ligge utenfor Europa.  

Det er avgjørende at land og regioner som ikke har tilstrekkelig med ressurser og vitenskapelig utstyr 

får nytte av den globale kunnskapsutviklingen, og at de i større grad bidrar til denne i fremtiden. Det 

er samtidig viktig at forskningen utvikles i et likeverdig samarbeid mellom partnere for at 

forskningsspørsmålene informeres av perspektiver fra lavinntektsland. Slik bygges kompetanse både 

hos forskere i Norge og i lavinntektsland, samt at forskningen og dens resultater er relevante for de 

utfordringer disse delene av verden står overfor. Forskningsrådet bør også tillegges økt ansvar også 

for internasjonalt samarbeid der kompetanse- og systembygging i lavinntektsland har hovedfokus. 

Samarbeidet gjennom Global Research Council og andre nettverk gir unik tilgang til forskningsråd 

som nettopp arbeider med dette og her er nettopp globalt samarbeid nødvendig. I tråd med 

Regjeringens Samstemt politikk for utvikling og Strategi for norsk deltakelse i Horisont Europa og Det 

europeiske forskningsområdet vil Horisont Europa være en viktig plattform for å trekke med 

tredjeland i internasjonalt forskningssamarbeid.  

Både med land som omfattes av Panoramastrategien og andre, er næringslivets muligheter for økt 

eksport gjennom FoU samarbeid betydelig – og dette bør reflekteres bedre når Langtidsplanen 

revideres.48 Flere bedrifter bør kunne kvalifisere til internasjonalt samarbeid. Det er potensiale for 

bedre utnyttelse av vårt internasjonale nettverk for alle aktører - både med land som USA, som 

47 I 2018 var ERC-returandelen til norske institusjoner 1,16, mens i 2021 hadde den økt til 1,46.  

48 I de næringsrettede prosjektene i Forskningsrådet, er USA viktigste samarbeidspartner, tett fulgt av Sverige, 

Storbritannia og Tyskland. Det er lite næringsrettet FoU-samarbeid med land utenfor EU. Samarbeidslandene 

samsvarer i hovedsak med Norges viktigste handelspartnere i Europa. 
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norske forskere tradisjonelt har samarbeidet med på alle områder - men også med fremvoksende 

forsknings- og innovasjonsnasjoner som Sør-Korea og Sør-Afrika. Hele kunnskapstriangelet må ses i 

sammenheng og INTPART-ordningen har vist at det er en enorm interesse blant norske aktører fra 

flere sektorer til å jobbe tettere sammen.  

––––

Anbefalinger 

 Internasjonaliseringsperspektiver må være gjennomgående i hele langtidsplanen og 

internasjonale synergier og systemperspektiver, der vi fremover arbeider i et 

internasjonalt samspill preget av arbeidsdeling og/eller forsterking av nasjonale 

miljøer, må vektlegges og der multilaterale finansieringssamarbeid må få økt prioritet. 

 Innsatsen for å mobilisere alle aktører i forsknings- og innovasjonssystemet for 

deltagelse i bredden av Horisont Europa må styrkes, og der et samspill i 

virkemiddelapparatet for økt involvering av næringslivet og offentlig sektor vektlegges. 

 En økt deltakelse i EUs rammeprogram vil forutsette økte bevilgninger til STIM-EU. 

 Norsk UH-sektor må styrke samarbeidet med de fremste forskningsmiljøene 

internasjonalt gjennom økt mobilitet og ved å tiltrekke seg gode forskere 

internasjonalt for å skape nettverk og flytte forskningsfronten på viktige temaer for 

Norge, og det må arbeides for økt retur i European Research Council. 

 Det bør legges vekt på Norges rolle i å bygge forskningskapasitet og forskningssystem i 

lavinntektsland gjennom vår deltagelse i Global Research Council og andre tilsvarende 

organisasjoner der vi er med på slike innsatser. 

 Norge er med på internasjonalt samarbeid både for å bidra til felles globale løsninger 

og styrke nasjonal kompetanse, eksport og nå nye markeder. Balanse og sammenheng 

mellom nasjonale interesser og globale perspektiv må reflekteres i revidert 

langtidsplan.  

5.9. Bedre samspill utdanning, forskning og innovasjon  

Forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse, og samspillet mellom aktivitetene som faller inn 

under disse, er viktig om vi skal lykkes med den nødvendige omstillingen og videreutvikle det norske 

kunnskapssamfunnet. Et godt samspill forutsetter innsats i alle ledd og derved en balansert 

investering i hele forskningssystemet. Det er behov for å utvikle kompetanse for et arbeidsliv og 

samfunn i rask endring, herunder ikt- og mediekompetanse, evne til å jobbe tverrfaglig og i 

samarbeid, evne til kritisk tenkning, evne til å ta til seg ny kunnskap, fleksibilitet etc. 

Tettere sammenkobling i kunnskapstriangelet, mellom politikkutforming, virkemidler og aktører, 

løftes fram som et sentralt element i EUs forskning- og innovasjonspolitikk, som beskrevet over i 

avsnitt 5.2. De norske forskningspolitiske ambisjonene ligger i så måte tett opp til det vi ser i EU. I 

denne måten å tenke på ligger det, i tillegg til en tettere koblingen mellom forskning, innovasjon, og 

utdanning, også en økosystemtenkning som vektlegger dynamisk samspill mellom akademia og 

offentlig- og privat sektor.  

Det eksisterer i dag en rekke nasjonale og internasjonale økosystem-virkemidler som støtter 

samarbeid og kunnskapsoverføring mellom sektorer, samt mobilitetsordninger. Aktivitetene 
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forsknings- og utdanningsinstitusjonene bidrar til over egne budsjetter er i denne sammenhengen 

sentrale49.  

Det er likevel fortsatt utfordringer for tettere kobling mellom forskning, innovasjon og utdanning i 

det norske FoI-systemet. I politikken og virkemiddelutformingen har hovedvekten vært på koblingen 

mellom forskning og innovasjon, mens koblingene til utdanningspolitikken og -virkemidlene har vært 

mindre tydelig og med færre virkemidler. Styringsstrukturen er til dels fragmentert og ansvaret for de 

ulike politikkområdene som inngår er fordelt på forskjellige departementer. Tilsvarende har de ulike 

virkemiddelaktørene ansvar for hver sine virkemidler tilpasset ulike formål. Å få til en samlet innsats 

er avgjørende. 

I styrings- og finansieringsstrukturene for norsk UH-sektor ligger det også noen utfordringer. 

Insentivene er i stor grad knyttet til forskning og utdanning som separate arenaer, mens 

innovasjonsrettede aktiviteter og samarbeid ikke har tilsvarende insentivordninger. Det kan også 

være begrenset økonomisk rom for å opprette fleksible etter- og videreutdanningstilbud. Videre kan 

et meritteringssystem med vekt på akademiske kvalifikasjoner være til hinder for mobilitet mellom 

sektorer.50

Manglende mobilitet mellom akademia og andre sektorer på alle nivåer (studenter, PHD, postdoktor 

og seniorforskere) kan redusere mulighetene for å etablere samarbeidsrelasjoner og hemmer 

samspillet mellom akademia og arbeidslivsaktører. Videre kan det at næringsliv og akademia 

arbeider med ulikt tidsperspektiv, samt manglende ressurser til medfinansiering fra næringsliv og 

offentlig sektor, skape utfordringer. 

Å utvikle utdanningsløpene til å tilpasses morgendagens arbeidsliv er en stor og krevende oppgave 

som UH-sektoren står ovenfor. Studentene er en ressurs som i enda større grad kan brukes for å 

utvikle samspill i kunnskapstriangelet.  

––––
Anbefalinger 
Langtidsplanen må legge til rette for 

 Forbedret koordinering og samarbeid mellom departementene og mellom 

virkemiddelaktørene: Mer helhetlig politikkutvikling og finansering av virkemidler som 

stimulerer til samarbeid, kompetanseoverføring og mobilitet. Nasjonale strategier og 

tiltak må sees i sammenheng med de internasjonale.  

49 Her kan bl.a. nevnes krav om forskningsbasert utdanning i alle fag og på alle nivåer, utvikling av digitale 
studietilbud, utvekslings- og praksisavtaler med arbeidslivet for studenter, integrering av 
studententreprenørskap- og innovasjonsaktiviteter i studie- og opplæringsløpene, samarbeider med 
næringslivet om lab-aktiviteter, deltagelse i næringslivsklynger og kunnskapsparker, by- og 
kommuneutviklingsavtaler, flercampusstrategiutvikling, Professor II-ordninger og utvikling av 
forskerutdanningene. 

50 Dette påpekes bl.a. som en utfordring i UHRs nylige publiserte veiledning for vurdering i akademiske 
karriereløp: NOR-CAM En verktøykasse, der det foreslås å etablere et helhetlig rammeverk for vurdering av 
akademiske karrierer, som tar sikte på et bredere sett av kvalitetsdimensjoner i vurdering av karriereløp. 



41

 Bedre mobilitet mellom akademia og andre sektorer for studenter, forskere og på 

rekrutteringsstillingsnivå, og utvikle flere virkemidler som i større grad integrerer 

forskning, utdanning og innovasjon. Utviklingsavtalene kan være et egnet 

styringsverktøy for bedre samspill. 

 Mer samspill og samarbeid gjennom forskningsbasert utdanning på alle nivåer, 

studentdeltakelse i forskning og innovasjon på alle nivåer i utdanningene, samt at 

arbeidsrelevans, innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter integreres i studie- og 

praksistilbud der det er hensiktsmessig. 

 Å utvikle fleksible utdanningsløp og lett tilgjengelige etter- og videreutdanningstilbud, 

for å videreutvikle kompetansen blant Norges arbeidstakere gjennom høy 

tilgjengelighet og kvalitet på utdanningstilbudet i hele landet. Det bør legges til rette 

for å etablere et innovasjonsdrevet kompetanseutviklingsprogram. 

 Økt forutsigbarhet for finansiering av fleksible etter- og videreutdanningstilbud, og 

behov for bedre kunnskapsgrunnlag om endringsbehov som reflekterer morgendagens 

yrkesliv i utdanningene. 

5.10. Videreutvikle UH-sektorens brede samfunnsoppdrag 
UH-institusjonene skal levere i hele bredden av sitt samfunnsoppdrag – utdanning, forskning, 

innovasjon og samspill med andre sektorer – og det er derfor vesentlig at helheten i samfunns-

oppdraget ivaretas og utvikles, slik at ambisjonene med UH-sektorens rolle i forskningssystemet kan 

realiseres. Dette er avgjørende for at samfunnet skal lykkes med omstilling. I tillegg til å fortsette å 

legge til rette for at UH-sektoren skal levere godt på forskning og utdanning, bør langtidsplanen også 

tilrettelegge for at UH-institusjonene kan ta ut mer av potensialet institusjonene har innenfor 

innovasjon.  

Langsiktig forskning med høy kvalitet er fundamentet i et velfungerende forskningssystem. Mye av 

den langsiktige og grunnleggende forskningen skjer i UH-sektoren. Selv om det har skjedd en positiv 

utvikling de siste ti årene, presterer fortsatt for få miljøer i Norge på de høyeste kvalitetsnivåene 

sammenlignet med andre nordiske land, sett i forhold til hvor mye vi investerer i forskning og høyere 

utdanning. Norge har bl.a. lavere andel av verdens 10 prosent mest siterte publikasjoner51 og lavere 

suksessrate for ERC-tildelinger52 enn det våre naboland har. De senere årenes fagevalueringer tegner 

også et tydelig bilde av «kvalitetsutfordringer» for norsk forskning.53 Ambisjonen om at UH-

institusjonene fortsetter å arbeide systematisk for å bygge flere forskningsmiljøer som kan hevde seg 

i den internasjonale forskningsfronten bør videreføres i revidert langtidsplan. 

51 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 
52 Tilstandsrapporten 2018 
53 Se fagevalueringer utført av Norges Forskningsråd. 
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Grunnbevilgning utgjør en relativt høy andel av norsk UH-sektors utgifter til FoU54, men det er store 

forskjeller mellom fagområdene55. Den totale offentlig finansieringen av sektoren utgjorde omtrent 

like stor andel i 2019 som i 2009, men av dette har grunnbudsjett økt noe på bekostning av midler fra 

Forskningsrådet. Finansieringen fra utlandet og fra offentlig sektor utenom Forskningsrådet har økt 

noe, samtidig har næringslivets finansering sunket.56 Sett i lys av ønsket om mer samspill og 

samarbeid mellom UH-sektoren og næringslivet, vekker nedgangen i finansieringsandelen fra 

næringslivet bekymring. Alle UH-institusjonene opplever høye forventninger til å skaffe ekstern 

finansiering, men det er stor ulikhet mellom institusjonene når det gjelder antall søknader til, og 

andelen av tildelingene fra, Forskningsrådet og EU.57 Potensialet er stort for økt retur fra Horisont 

Europa og økt søknadsaktivitet bør stimuleres.  

For å oppfylle overordnede prioriteringer i langtidsplanen, er det nødvendig å rekruttere 

forskertalenter til UH-institusjonene. Samtidig skal en mindre andel av personer med doktorgrad 

videre i UH-sektor i tråd med økningen i behovet for arbeidstagere med doktorgradskompetanse i 

bredden av arbeidslivet. I dag går for mange unge forskere i Norge for lenge i midlertidige stillinger, 

uten reelle muligheter for fast stilling i akademia og uten orientere seg mot karrieremuligheter i 

andre sektorer.  

––––

Anbefalinger 

 Legge til rette for at langtidsplanen bidrar til at institusjonenes strategier og 

utviklingsmål kan knyttes tettere til planens prioriteringer. Her bør utviklingsavtalene 

og styringsdialogen utvikles til å bli mer sentrale virkemidler i utviklingen av sektoren. 

Utviklingsavtalene kan med fordel også brukes for å tydeligere vektlegge 

institusjonenes egenart og faglige profil, internasjonale deltagelse, samt ivareta 

institusjonens tilknytning til regionalt arbeids- og næringsliv. 

 Samfunnet trenger økt forskerkompetanse i alle sektorer. Ph.d. og 

postdoktorstipendiater må sikres gode karriereveier enten det er arbeid innenfor eller 

utenfor forskningsinstitusjonene. 

54 I 2017 utgjorde grunnbevilgningen til norske UH-sektor 70,5 prosent av totale FoU-utgifter (i 2019 hadde den 
sunket til 68,8 prosent). Tilsvarende utgjorde grunnbevilgning 54,9 prosent av dansk UH-sektors FoU-utgifter, 
46,6 prosent av finsk UH-sektors FoU-utgifter og 43,9 prosent av dansk UH-sektors FoU-utgifter. Kilde: OECD 
MSTI 
55 I 2017 varierte andelen fra Humaniora (høyest), der grunnbevilgningen utgjorde 81 prosent av totale FoU-
utgifter, til Landbruks- og fiskerifag (lavest), der grunnbevilgningen utgjorde 47 prosent av totale FoU-utgifter. 
56 Finansiering fra EU har økt fra 2 prosent av de totale FoU-utgiftene i 2009 til 4 prosent i 2019, mens 
finansiering fra næringslivet har sunket fra 4 prosent av totalen i 2009, til 2 prosent i 2019. Kilde: 
Indikatorrapporten 2020 BoA-inntekter fra næringslivet har sunket tilsvarende, mens BoA-inntekter fra 
offentlig forvaltning har vokst (realvekst på 18 prosent fra 2015-2018). 
57 UiO, NTNU, UiB, UiT og NMBU mottok i 2019 87,4 prosent av Forskningsrådets bevilgninger til sektoren. 
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5.11. Styrke instituttsektorens bidrag til omstilling av norsk næringsliv og offentlig sektor 
Kapasitet og kapabilitet til omstilling av næringslivet må trappes opp også i forskningsinstitusjonene, 

og spesielt i de teknisk industrielle instituttene. Norsk næringsliv står foran betydelige endringer der 

behovet for digital transformasjon og grønn omstilling uttrykkes tydelig, blant annet i Klimaplan 

2021-203058. Det er behov for å styrke utviklingen av kunnskap på nye områder hvor vi i dag ikke har 

et etablert næringsliv. Regjeringens ambisjoner om å utnytte digitale muligheter og data som ressurs 

understrekes både i Klimaplan og i stortingsmeldingen Data som ressurs59. Rapporten fra "Norge mot 

2025"-utvalget60 understreker behovet for forskning og utvikling på klimateknologi og videre 

betydningen av høy digitaliseringsgrad for næringslivets produktivitet. Samtidig ser vi at 

næringslivets innkjøp av FoU fra nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner går ned i 

perioden 2015-2019. De næringsrettede forskningsinstituttene i Norge viser heller ingen vekst, men 

er samtidig fortsatt den viktigste aktøren for norsk deltagelse i Horisont Europa og avgjørende for 

næringslivets og offentlig sektors deltagelse. Sektoren har i dag manglende rammevilkår for å utføre 

forskning på nye områder hvor næringslivets etterspørsel foreløpig er svak. 

Lave grunnbevilgninger utfordrer utviklingen av kunnskap og kompetanse for fremtidens næringsliv. I 

årene foran oss vil det kreves at man både svarer dagens kunnskapsbehov, men samtidig har et fokus 

på det nye næringslivet og fremtidens offentlige sektor. Økt grunnbevilgning og deltagelse i Horisont 

Europa vil legge kraft i arbeidet med omstillingen. Tilstrekkelige rammer for både grunnbevilgning og 

STIM-EU vil være avgjørende. 

Instituttsektoren er den sektoren som henter den klart største andelen av sine inntekter fra EUs 

finansieringsordninger og andelen øker kraftig. I løpet av perioden 2018-2020 økte instituttenes EU-

finansiering med mer enn 45%, en betydelig kraftigere vekst enn i både næringslivet og UH-sektoren 

med hhv. 19% og 9%.  Men EUs finansieringspolicy er basert på at de aller fleste europeiske 

forskningsorganisasjoner har vesentlig høyere grunnfinansiering enn norske forskningsinstitutter og 

dermed lever godt med kostnadsdekningen gitt fra EU. Dette er langt fra tilfellet for norske 

institutter. STIM-EU ordningen gir derfor instituttene et grunnfinansieringstilskudd på 33-50 prosent 

av det beløp et institutt innhenter i finansiering fra EU. Instituttene har gitt klar beskjed om hvis de 

skal være i stand til å delta i fremtidige EU prosjekter i Horisont Europa er de helt avhengige at 

støtteordninger som STIM-EU opprettholdes.  

På tross av en realvekst i næringslivets FoU på 15%, så avtar næringslivets andel av nasjonal FoU-

innsats6162. Næringslivets forskning og utvikling domineres fortsatt av utviklingsandelen som utgjør 

nær 80%. Balansen mellom forskning og utvikling er tilnærmet uendret. Dette på tross av at 

Skattefunn viser en realvekst på mer enn 25%63. Næringslivets innkjøp av FoU fra nasjonale og 

internasjonale FoU-institusjoner går ned64. Antall FoU-årsverk i næringslivet med doktorgrad øker 

58 Meld. St. 13 (2020–2021) - regjeringen.no

59 Meld. St. 22 (2020–2021) - regjeringen.no

60 NOU 2021:4: Norge mot 2025, Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter 
pandemien
61 Kilde: SSB Statistikkbanken 
62 NIFU FoU Statistikkbanken 
63 Skatteetaten: Faktisk innrapporterte kostnader, KPI-justert 
64 DBH: Database for statistikk om høyere utdanning 
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med 12%, som er høyere enn veksten i antall disputaser totalt, men lavere enn veksten i 

næringslivets FoU. 

De teknisk-industrielle-instituttene, som alene står for nær 70% av næringslivets samlede FoU-

innkjøp fra norske universiteter, høyskoler og institutter65 , viser ingen realvekst i perioden. 

Grunnbevilgningen har kun økt med 0,5%-poeng til 7,5%, fortsatt et betydelig lavere nivå enn de 

øvrige 66instituttarenaene. Rammevilkårene kan gjøre det utfordrende å etablere ny kunnskap på 

områder der det ikke finnes et etablert og betalingsdyktig næringsliv. 

––––

Anbefalinger 

 Sikre at hele instituttsektoren jobber aktivt for deltakelse i EU's rammeprogram. STIM-

EU ordningen må være tilstrekkelig til å premiere norsk deltakelse i Horisont Europa slik 

at deltakelsen ikke innebærer et direkte økonomisk tap for det deltakende institutt.  

 Styrke forskningsinstituttenes kraft i bidraget til utvikling og omstilling av norsk 

næringsliv ved, i tråd med anbefalingene i Synteserapporten67, å trappe opp 

grunnbevilgningen til de teknisk industrielle instituttene med totalt 450 millioner kroner 

i løpet av de første fire årene i planperioden. Opptrappingen bør kanaliseres til 

kunnskapsutvikling for grønn vekst og digital omstilling.  

5.12. Tverr- og transfaglighet 

Behov for samarbeid på tvers av fagområder og sektorer (tverr- og transfaglig forskning) står sentralt 

i de viktigste internasjonale og nasjonale forskningspolitiske dokumentene. Tverr- og transfaglighet 

løftes også fram som vesentlig for de nyere trendene vi ser innenfor finansiering av forskning og 

innovasjon, som vektlegger samspill mellom aktører (økosystemtenkning, samfunnsoppdrag, 

samskaping, etc.). Det er derfor viktig at revidert Langtidsplan fortsetter å tilrettelegge for strukturer 

og praksiser for samarbeid på tvers av fag og sektorer i det norske forsknings- og innovasjons-

systemet. 

Felles for utfordringsbildet både nasjonalt og internasjonalt, er at mange av hindringene for 

tverrfaglighet ligger i strukturer og tradisjoner i hvordan forskningssystemet er bygget opp. Mye 

forskning og utdanning er bygget opp rundt disiplinære strukturer og organisasjonsformer. Dette kan 

gjøre det vanskelig å etablere samarbeid og tverrfaglig kompetanseutvikling på tvers av disipliner, 

enheter og utdanningsløp. Forskerutdanning og karrierebygging for yngre forskere er også ofte 

tilpasset disiplinære strukturer og insentivsystemer, og innenfor noen fagfelt er det fortsatt 

utfordrende at det ikke tilbys stillinger som er tverrfaglige og å få publisert tverrfaglig forskning i 

65 Institutter tilknyttet den statlige grunnfinansieringsordningen. 
66 Gelder institutter som mottar grunnbevilgning fra Forskningsrådet. For institutter på miljøarenaen, 
primærnæringsarenaen og arenaen for de samfunnsvitenskapelige instituttene utgjør grunnbevilgningen i 2019 
henholdsvis 11,5%, 13,4%, 16,5% % av netto inntekter. 
67 En målrettet og effektiv instituttpolitikk
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kanaler som gir prestisje68. Det er viktig at prosjektsøknader og resultater evalueres etter kriterier 

som fanger kvaliteten ved tverrfaglig forskning. 

En viktig trend er involvering av brukere og interessenter i forskningen, men det er ofte forskjeller i 

begrepsforståelse, normer og metodiske krav mellom disipliner og på tvers av sektorer, som kan være 

vanskelige å overvinne. Dette medvirker til at det kan være tid- og ressurskrevende å etablere samarbeid på 

tvers av fag og sektorer. Rammeverk for brukermedvirkning og involvering av ulike samfunnsaktører i 

forskningsprosesser (folkeforskning) må videreutvikles, for å sikre økt anvendelse, øke forståelsen for kunnskap 

generelt og redusere tid fra FoU til anvendelse (se avsnitt 1.9 om Åpen forskning). 

––––

Anbefalinger 

 Langtidsplanen bør oppfordre forskningsinstitusjonene til å fortsette å utvikle 
tverrfaglig forskning og utdanning, f.eks i form av flere tverrfaglige stillinger. Mer bruk 
av problem- eller temabasert læring og tverrfakultære studieløp er et eksempel på et 
annet område som bør utvikles videre. 

 Virkemidler som støtter samarbeid og mobilitet mellom akademia, næringsliv, 
offentlig sektor og sivilsamfunnet bør prioriteres. 

5.13. Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver 
Arbeidet for kjønnsbalanse, kjønnsperspektiver og mangfold vil bidra til å gjøre forskningen bedre og 

mer relevant for en rekke områder der kjønn og kjønns- og mangfoldsperspektiver er en dimensjon. 

Det er et mål å få flere kvinner i akademiske toppstillinger, bedre kjønnsbalanse i fag hvor enten 

menn eller kvinner er underrepresentert og styrke integreringen av kjønn som dimensjon i forskning 

og innovasjon. Vi ser de samme ambisjonene i EU.69 Det er også viktig å sikre mangfold i forskningens 

innhold. 

Det er fortsatt en utfordring at rekrutteringen opp mot toppnivået i forskning er mannsdominert og 

at utjevningen går langsomt. Videre at fag, profesjoner og spesialiseringer i så stor grad er 

kjønnsdelte. Kvinner utgjør i dag et flertall blant studenter og stipendiater og nær halvparten av de 

faste vitenskapelige ansatte. Likevel er under en tredel av professorene ved landets UH-institusjoner 

kvinner. Samtidig er det slik at en stor andel fag, spesialiseringer og profesjonsutdanninger i Norge i 

overveiende grad er dominert av enten kvinner eller menn.  

Et mangfold av innganger og perspektiver i forskning styrker kvalitet i kunnskapsproduksjonen, 

forskningens relevans og samfunnets innovasjonsevne. Det fins mange eksempler på at kjønn som 

68  Omtalt som utfordring i OECD Global Science Forum Rapport: Addressing Societal Challenges using 
Transdisciplinary Research, men det påpekes også at tverrfaglige publikasjoner har fått fotfeste innenfor noen 
fag.  "Publisering/nasjonal forskningsindeks oppleves å favorisere publikasjoner i monofaglige journaler" er 
også identifisert som barriere for tverrfaglighet i Ciens rapport 1/2021 Kunnskapsstatus for tverrfaglig klima- 
og miljøforskning.
69 I Horisont Europa innføres et nytt kvalifiseringskrav knyttet til likestilling. Kravet innebærer at offentlige 
institusjoner må ha en handlingsplan for likestilling (Gender Equality Plan) for å få midler fra EU. Norske 
institusjoner må ha slike planer for å kunne få bevilgninger fra Horisont Europa. 
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perspektiv kan gi nye innsikter, åpne for nye muligheter og bedre resultater. Det er viktig at forskning 

åpner for bredere deltakelse og medvirkning fra ulike samfunnsgrupper, og at denne kunnskapen 

kommer alle innbyggerne til gode, uansett bakgrunn. Innovasjonsprosesser er avhengig av et rikt 

tilfang av ideer og perspektiver for å møte ulike behov.  

––––

Anbefalinger 

 Tiltak for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning innarbeides i langtidsplanen. 

 Handlingsplaner for likestilling og mangfold bør vurderes som tiltak for norske 

institusjoner, også for de som ikke søker Forskningsrådet eller Horisont Europa. 

5.14. Akademisk frihet 
De siste årene er det utviklingstrekk som utfordrer den akademiske friheten. Internasjonalt er den 

liberale samfunnsorden under press i land som har vært stabile og demokratiske over tid. De 

akademiske institusjonene er blant de første som kommer under angrep når et samfunn utvikler seg i 

autoritær og illiberal retning. Disse trendene er tett forbundet med at sterke politiske strømninger og 

ytringer i offentlig debatt utfordrer tilliten til forskningen. Forskningsbasert kunnskap gir et viktig 

grunnlag for politiske beslutninger, og derfor er tillit til vitenskapen er en viktig forutsetning for en 

åpen og opplyst samfunnsdebatt. Mistillit til forskning er i seg selv en trussel mot en demokratisk 

samfunnsorden.  

Akademisk frihet innenfor rammene av autonome institusjoner er en viktig del av 

infrastrukturen for et velfungerende demokrati. De akademiske institusjonenes selvstendighet 

og forskernes frihet innebærer at samfunnsutviklingen kan bygge et mangfoldig og uavhengig 

kunnskapsgrunnlag forankret i forskningsetiske prinsipper og høy integritet i forskingen. 

Akademisk frihet sikrer forskning som kan være et uavhengig korrektiv til offentlige myndigheter 

og andre maktinstanser i samfunnet. Akademisk frihet sikrer god faglig utvikling og kvalitet i 

forskningen. 

––––

Anbefalinger 

 Akademisk frihet må løftes fram som eget tema i langtidsplanen. Her må den 

akademiske frihetens betydning for samfunnets og demokratiets utvikling 

understrekes. 

5.15. Åpen forskning  
Åpen forskning er en forutsetning for et velfungerende forskningssystem. Åpen forskning gir ikke 

bare bedre kommunikasjon og effektivitet i forskningsmiljøene, men sørger for at forskningens 

resultater raskere kan tas i bruk i samfunnet. Dette er avgjørende for omstilling og nyskaping. I de 

nærmeste årene vil arbeidet med åpne data og vurdering av forskning trolig være områder som har 

størst behov for nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, koordinering og implementering 

innenfor det brede feltet åpen forskning. Framover blir det viktig å håndtere kostnadene for åpen 

publisering og snu finansieringen av abonnementsavgifter til å dekke kostnader ved åpen publisering. 
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Det er behov for løsninger som bl.a. sikrer pristransparens hos de kommersielle forlagene og bedre 

konkurranse i markedet. 

En forskningspolitisk målsetning både i Norge og internasjonalt er at samfunnsaktører skal ha tilgang 

til og involveres i forskning for å sikre at problemstillinger, forskningsaktiviteter og resultater blir 

relevante og kan tas i bruk. Involvering av aktører utenfor forskningen må imidlertid ikke gå på 

bekostning av forskningens integritet. Forskningen skal bygge på akademisk frihet og være uavhengig 

og kritisk, samtidig som personvern, sikkerhet og konkurransehensyn ivaretas. Det mangler et 

felleseuropeisk rammeverk for etisk involvering av deltagere i forskning og innovasjonsprosesser. 

Norge bør delta aktivt for å få et etisk rammeverk på plass for brukerinvolvering. 

Med økt omfang av forskningsresultater og mer komplekst innhold er det behov for brukertilpassete 

kunnskapsoppsummeringer som gir oversikt over forskningsfelt og tema. Det må legges til rette for 

at all forskning skal nå et publikum utenfor forskningen, og fremme dialog, tillit og samhandling 

mellom forskere og samfunnet rundt.  

Implementeringen av DORA forutsetter dialog på mange nivåer i forskningssystemet, både globalt og 

nasjonalt. Nye systemer for dokumentasjon av mangfoldet av forskningsaktiviteter til bruk i 

ansettelser, og i vurdering og monitorering av åpen forskning-praksis må etableres. 

––––

Anbefalinger 

 Det må legges vekt på gode modeller for å håndtere kostnader i overgangen til åpen 

publisering for å oppnå målet om full åpen tilgang i 2024 og det bør utvikles 

virkemidler for kompetansebygging innenfor forskningskommunikasjon og åpen 

forskning. 

 Bredden av vitenskapelig produksjon og materiale må i større grad vektlegges i 

vurderinger av forskere og forskning. Dette krever både nasjonalt og internasjonalt 

samarbeid. 

5.16. Infrastruktur for åpen tilgang og gjenbruk av forskningsdata  
Det digitale skiftet har store konsekvenser for forskning, innen nær sagt alle områder. EU-

kommisjonen har åpen forskning som en av sine tydeligste politiske prioriteringer. Publikasjoner og 

data skal gjøres åpent tilgjengelig. Dette medfører kraftige strukturelle endringer og behovene for 

avansert vitenskapelig utstyr, storskala forskningsfasiliteter, generisk e-infrastruktur og 

infrastrukturer for forskningsdata er store. Langtidsplanen må legge til rette for at 

forskningsinstitusjonene, næringslivet og offentlig sektor har de beste forutsetninger og muligheter 

til å realisere verdiskapingspotensialet i dataøkonomien. Ikke minst handler dette om å utvikle 

infrastruktur som sikrer den nødvendige tilgangen til data og datakraft. Den nåværende 

langtidsplanen peker på viktige innsatsområder innenfor datainfrastruktur og e-infrastruktur som 

fortsatt vil stå seg i en ny periode. Det er behov for oppgradering og videreutvikling av nasjonal e-

infrastruktur som er rustet for kunstig intelligens (KI), da dette er en forutsetning for forskning og 

innovasjon innenfor svært mange fagfelt som benytter seg av KI-baserte analysemetoder. Det er 
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derfor nødvendig å etablere bærekraftige finansieringsmodeller for nødvendig datainfrastruktur 

innenfor alle forskningsfelt. EU adresserte dette spesifikt ved opprettelsen av EOSC i 2015. 

Å gjøre forskningsdata FAIR, findable, accessible, interoperable and reusable, representerer et 

taktskifte i forskeres mulighet til å bygge på andre forskeres arbeid. I tillegg vil tilgjengelighet til store 

datamengder, og muligheten for å prosessere disse, åpne helt nye forskningsfelt og gi ny kunnskap. 

Det anbefales nå at 5% av nasjonal FoU bør investeres i tilgjengeliggjøring av forskningsdata70. 

Anbefalingen bygger på en beregning PwC-EU Services foretok i 2018 på oppdrag fra DG-Research 

and Innovation. PwC estimerte det faktiske tapet ved manglende FAIR-tilpasning i Europa. Dette 

tapet alene er estimert til 3,4%-8,7% av samlet FoU investering71.  

Realisering av FAIR krever prioritering og innsats på flere nivå. Det må etableres nasjonale generiske 

plattformer for deling, lagring og tilgjengeliggjøring av store datamengder. I tillegg må det utvikles 

fagspesifikke nasjonale dataplattformer for ulike formål. Det må derfor investeres i datainfra-

strukturer som gir rask og enkel tilgang til FAIR-data og det må lages gode internasjonale standarder, 

metoder og lisensieringspraksiser som gjør det enkelt å sammenstille datasett fra mange ulike kilder. 

For at Norge skal kunne nå sine forskningspolitiske mål, bør investeringene for FAIR-tilpasning følge 

EU's anbefalinger. En offensiv finansiering gjennom Forskningsrådet i tidlig fase vil kunne 

kompensere for den mer tidkrevende omstilling som forskningsinstitusjonene må gjennomføre. God 

lisensieringspraksis med så få tilgangs- og formålsbegrensninger som mulig vil være spesielt viktig for 

å gi næringsliv og offentlig sektor tilgang til dataressurser fra forskning.   

Forskningsrådet delfinansierer i dag både nasjonal generisk e-infrastruktur gjennom UNINETT Sigma2 

AS og fagspesifikke nasjonale datainfrastrukturer gjennom den nasjonale satsingen på 

forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). INFRASTRUKTUR ble etablert i 2009. Hensikten var å 

etablere en mekanisme for prioritering av større investeringer i forskningsinfrastruktur. Åpne 

nasjonale infrastrukturer skulle etableres, men samtidig alltid vurderes opp mot norsk deltakelse i 

tilsvarende internasjonale fasiliteter og nettverk. INFRASTRUKTUR ble evaluert av en internasjonal 

ekspertkomite i 2021 som konkluderte med at ordningen er en suksess med stor og økende 

påvirkning på det norske forskningssystemet. Evalueringskomiteen bekrefter at mange av 

infrastrukturene bidrar både til verdensledende forskning og til innovasjon på områder som er viktige 

for samfunnet. Videre peker evalueringen på betydningen av INFRASTRUKTUR som virkemiddel for å 

sikre at data som produseres gjennom norsk forskningsaktivitet er i samsvar med FAIR-prinsippene. 

Finansieringen av generisk e-infrastruktur gjennom UNINET Sigma 2 AS ble opprinnelig etablert for 

behov i en relativt smal del av forskningssektoren. Situasjonen i dag er en helt annen. Et utvalg som i 

2019 vurderte hvordan forskningsmiljøenes bredere behov kunne møtes, konkluderte med at 

UNINET Sigma 2’ s virksomhet var god, men at den i tiden framover må utvides betydelig. En 

opptrapping til årlige innvesteringer på 250 mill. kroner ble anbefalt72. 

70 Nature World View 25/2-2020, ”Invest 5% of research funds in ensuring data are reusable” 
71 European Commission, PwC EU Services March 2018: ”Cost of not having FAIR research data” 
72 Behov og finansieringsstrategi for nasjonal e-infrastruktur for forskning for perioden 2020 – 2030 
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––––

Anbefalinger 

 Det bør etableres bærekraftige finansieringsmodeller for nødvendig datainfrastruktur 

innenfor alle forskningsfelt. 

 Opplæring og kunnskap om åpen forskning-praksis generelt, og datadeling i tråd med 

FAIR-prinsippene spesielt, må prioriteres på alle nivåer i forskningssystemet. 

 Langtidsplanen må legge til rette for tilgang på maskinlesbare datasett av høy kvalitet 

for å kunne gjenbruke forskningsdata på en effektiv måte.  

 Det anbefales at investeringene gjennom Forskningsrådet, både til de generiske og til 

de fagspesifikke nasjonale plattformene, økes med 400 millioner kroner. Opptrapping 

anbefales gjennomført over en 4 års periode. 
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Porteføljestyret for klima og polar 
 

Porteføljestyret hadde følgende kommentarer til dokumentet: 

- Generelt et godt dokument, både i struktur og format. Men det må bli kortere og budskapet bør 

spisses. 

- Dokumentet fanger opp hovedutfordringene og har en gjennomgående god kobling mellom 

klima og natur. Men klima og naturmangfold bør trekkes på et høyere nivå. Ingenting kan sees 

uavhengig av endringer i klima og naturmangfold – disse må ligge overordnet i alle 

budsjettformål. Her kan vi være mer ambisiøse! I kapittel om helse kommer det ikke frem at 

klima og miljø kan medføre helseutfordringer. 

Men må også huske at klima og naturkrisen er to separate kriser som trenger ulike tiltak.  

- Risiko for kollaps av matsystemer er ikke reflektert godt nok, her trenger vi mer utvikling. 

- Det er stort behov for å sikre langsiktig forskning og at vi har et godt kunnskapsgrunnlag i alt vi 

gjøre. Overraskelser kommer, og da trenger vi et forskningssystem som er robust og som trekker 

de lange linjene.  

- Polarforskningen er lite fremhevet gitt den posisjon og fortrinn vi har i Norge. For Norge er de 

polare områdene viktige, både for næringslivet og utenrikspolitisk. Norge er en ledende 

polarnasjon, dette bør trekkes tydeligere frem.  

- Bør være enda tydeligere på der norsk næringsliv og Norge har et fortrinn, dette må vi ikke være 

redd for å trekke frem, som havvind og polar. Vinkle positivt, Norge har mange muligheter å 

bygge videre på.  

- Forbruk ikke nevnt i dokumentet, men er en viktig driver for miljøbelastningen. Omstilling, 
systemendringer, transformativ politikk - hvordan kan vi endre forbruket vi har i dag. Vi trenger 
gode virkemidler og løsninger for dette. Sirkulærøkonomi er nevnt - bør heller introdusere ordet 
verdisirkler enn verdikjeder i teksten.  

- I anbefalingene er det mest næringsliv og teknisk industrielle utfordringer som reflekteres, men 

instituttene og forskningsinstitusjonene er også viktige her.  

- Det er stort behov for raske resultater – kan det gjøres noen grep for å få til dette? 

- Lederskap for transformasjon mangler – her er det et gap mellom kunnskap og praksis. Vi trenger 

forskning som kan se på teknologien i en sosial og samfunnsmessig sammenheng - for å få til 

handling, implementering. I dette skiftet må vi knytte til næringslivet, vi trenger transfaglig 

forskning og rådgivning. Hvordan overføre kunnskap i praksis og hvordan få næringsliv til å være 

en endringsagent? 

- Formidling og opptak av forskningsresultater for brukere – er systemene vi har i dag gode nok? 
- Gjennomgående mye kriseforståelse i dokumentet. Må være en balanse mellom ressurstilgang 

og perspektiv.  

- I kap 2.6 står det at risiko knyttet til klimakrisen er kjent, men risikoen er grunnleggende ukjent! 

- Må huske at klimakrisen og bærekraftsutfordringene skal løses globalt gjennom internasjonalt 
samarbeid. En forutsetning for å lykkes er at omstillingen er konkurransedyktig og attraktiv. 

- UH-sektor vs. Instituttsektor: det er gjennomgående fokus på instituttene som FOUI leverandører 
og UH som utdanningsleverandører. Vi må ikke undervurdere UH-sektorens forskningsbidrag (og 
samfunnsrelevans, punkt 5.4).  

- Punkt 5.11 Utdanningskapasitet og livslang læring - burde dette nevnes? Dette er perspektiver 
som henger sammen med UH-sektorens kapasitet til å utdanne fremragende forskere og bidra til 
økt FoU i næringslivet. UH-sektoren skal i dag både drive bredde-utdanning og utvikle 
fremragende miljøer. Burde inngangskravet til utdanning heves, slik som i andre land?  
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- Samfunnsfaglig kompetanse for omstilling av samfunnet på alle nivåer - hvordan få dette 
tydeligere fram i dokumentet i tillegg til fokus på fremragende forskningsmiljøer på klima og 
miljø?  

- Viktig at det kommer frem at industrien står i et stort dilemma og mange utfordringer i det 

grønne skiftet.  

- Vær tydelig på verdikjeden (verdisirkler) for det grønne skiftet og kom med konkrete eksempler. 

Det bør trekkes opp en tilstand i en tidshorisont for å oppnå de mål vi ønsker.  

- Urfolk, samisk kultur og tradisjonell kunnskap er ikke nevnt i dokumentet, kunne gått inn under 

5.9 - demokratisk kunnskapsproduksjon som også inkluderer andre kunnskapstradisjoner. 
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Porteføljestyret for Samisk 
 

Porteføljestyret foreslår følgende tekst til innspillet. 

Urfolk  

    Den samiske urbefolkningen har en lang historie som del av det norske samfunnet, og spørsmål 

vedrørende deltakelse og sosial samhørighet står derfor sentralt. Den samiske forskningen spiller 

nært sammen med tradisjonell samisk kunnskap og viten, spesielt innenfor spørsmål som gjelder 

natur og ressursforvaltning, og på et overordnet nivå er derfor samisk forskning og høyere utdanning 

viktig for utviklingen av det samiske samfunnet da det bidrar til styrking av samisk språk, identitet, 

kultur og samfunnsliv.   

    Samisk høyere utdanning og forskning foregår i all hovedsak ved Sámi Allaskuvla/Samisk høgskole, 

Universitetet i Tromsø og Nord universitet. Samisk høgskole er den eneste institusjonen der både 

forskning og høyere utdanning foregår på samisk, mens det ved Nord universitet gis undervisning i 

lulesamisk og sørsamisk.   

    De samiske forskningsmiljøene har over tid utviklet kontakt og samarbeid med internasjonale 

miljøer som arbeider med forskning knyttet til urfolk, og forskere som jobber med samiske spørsmål i 

Norge og Norden er tilknyttet internasjonale forskningsnettverk innen sine fagfelt. De samiske 

forskningsnettverkene er derfor ofte av transnasjonal og flerfaglig karakter. Samiske språk som fag 

blir undervist på høyere utdanningsnivå både i Sverige og Finland, i tillegg er det interesse for 

samiske språk i akademia i de nordiske land, Russland og Tyskland. Videre foregår det mye forskning 

blant annet innenfor jus, urfolksrett og samfunnsfag i form av komparative studier mellom samene 

og andre folkegrupper i verden. Også den antropologiske interessen for samene har en lang 

internasjonal forskningstradisjon, helt fra den såkalte lappologiens tid, via fysisk antropologi, og til 

dagens historie- og kulturforskere. Den internasjonale urfolksforskningen bidrar til møteplasser for et 

samarbeid urfolk til urfolk, noe som er viktig da det dessverre fortsatt er slik at urfolksforskning er 

marginalisert innenfor nasjonalstatenes forskningssatsing. Urfolk verden over berøres av tunge 

prosesser knyttet til arealinngrep og ressursutvinning, klimaendringer og miljøforurensninger, og det 

er derfor viktig at urfolks forskningsinteresser ivaretas og integreres i utdanning og 

forskningsprioriteringer slik som bl.a.  Nordområdesatsingen.  

    Samisk forskning blir i dag i hovedsak finansiert via institusjonene og Norges forskningsråds 

Portefølje for samisk (tidligere Program for samisk forskning). Porteføljen for samisk dekker i 

hovedsak grunnforskning tilknyttet samiske problemstillinger innenfor humaniora og 

samfunnsvitenskap, men er også åpent for naturvitenskapelig forskning innenfor feltet helse og 

klima- og miljø, som har en direkte tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap. Det er forventet 

at overgangen til porteføljeorganisering etter hvert vil bidra til å utvide porteføljens tematiske 

bredde ved å inkludere koblingen mellom forskning og samisk næringsliv og innovasjon. 

Forskningsrådet har, gjennom samisk-porteføljen, bevilget midler til flere større samisk-relevante 

prosjekter som faller inn under deltakelse og samhørighet. Blant annet tar prosjektet Sannhet og 

forsoning i en demokratisk velferdsstat; samer, kvener/norskfinner og majoritetssamfunnet 

utgangspunkt i den norske sannhets- og forsoningskommisjonen (2017-2022) for å analysere hvordan 

sannhetskommisjoner håndterer historiske feilgrep gjort mot urfolk og minoritetsbefolkning. Dette 

vil bidra til å øke kunnskapen innenfor faglitteraturen når det gjelder interaksjonen mellom 

kommisjoner og interessegrupper/majoritetsbefolkning, norsk assimileringspolitikk, og kommisjoners 

arbeid nasjonalt og internasjonalt.   
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[Når det gjelder det som står i boksen 7.1 over, må dette evt. byttes ut med et nyere prosjekt (for 

eksempel det nevnte prosjektet Sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat; samer, 

kvener/norskfinner og majoritetssamfunnet)].  

 

Nasjonale minoriteter 

    Spørsmål om deltakelse og sosial samhørighet står også sentralt for de nasjonale minoritetene da 

disse gruppene har en lang historie som en del av det norske samfunnet. De siste årene har 

Forskningsrådet også bevilget midler til flere store forskningsprosjekter som gjelder nasjonale 

minoriteter. Som oppfølging av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme (2017–2021) har 

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i 2018 igangsatt to prosjek ter om jødisk liv og 

antisemittisme. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har startet et prosjekt om kvensk 

kultur. 
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Porteføljestyret for muliggjørende teknologier 
 

Saksdokument: Saksfremlegg med to vedlegg: 1. Notat fra adm. direktør med foreløpig utkast til 

Forskningsrådets innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning.  2. Porteføljestyrets 

første innspill til Forskningsrådets arbeid med LTP-innspill.  

Administrasjonen redegjorde for Forskningsrådets forventninger til LTP, utfordringsbildet og 

overordnede anbefalinger i det foreliggende utkastet til LTP-innspill. Her gir Forskningsrådet også 

konkrete anbefalinger knyttet til heving av ambisjonsnivået i LTP, utvikling av et fremtidsrettet 

forsknings- og innovasjonssystem og anbefalinger for omstilling og bærekraft, i tillegg til tematiske 

anbefalinger som følger inndelingen i Forskningsrådets strategi. 

Styret takket for presentasjonen og mente utfordringsbildet er godt beskrevet i innspillet og at sense 

of urgency kommer tydelig frem. Det er også positivt at Forskningsrådets strategi legges til grunn for 

anbefalingene. Styret understreket viktigheten av gode anbefalinger for utvikling og transformasjon 

av forskningssystemet og at anbefalingene må være tilpasset sektorenes egenart. Eksempelvis betyr 

akademisk frihet ulike ting i UH-sektoren og instituttsektoren og UH-sektoren har nå en stor debatt 

om akademisk frihet, blant annet i forbindelse med endring av studieprogram. I styrets diskusjon ble 

behovet for tverrfaglighet og inkludering av ulike typer stakeholders fremhevet og det ble påpekt at 

LTP må bidra til å bygge ned institusjonelle barrierer for transfaglighet i UH-sektoren. Videre ble det 

presisert at Norge må finne sin egen tilnærming til samfunnsoppdrag/missions. EUs valg av missions 

må legge føringer for Norge uten at vi etablerer egne missions på de samme områdene.  

Styret viste til at muliggjørende og industrielle teknologier er en langsiktig prioritering i dagens LTP 

og understreket at Forskningsrådets LTP-innspill må ha som forutsetning at denne prioriteringen blir 

opprettholdt. I LTP-innspillet er muliggjørende teknologier godt ivaretatt i kapittel 4, men bør 

synliggjøres bedre i kapittel 3, herunder i anbefalingene, slik at ikke kapittel 4 kommer så brått og 

uventet på. Styret viste til at muliggjørende teknologier har potensial til å endre samfunnet 

fullstendig på kort tid og at pandemien har tydeliggjort hvordan utviklingen av IKT, bioteknologi og 

nanoteknologi legger til rette for nye teknologiske gjennombrudd som gjør oss i stand til å håndtere 

uventede hendelser. Å satse på de muliggjørende teknologiene og teknologikonvergens er viktig for 

samfunn og næringsliv i bredt, og dette må framgå av hele LTP-innspillet. 
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Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap 
Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap diskuterte på sitt møte 18. juni utkast til 

Forskningsrådets innspill til revidert langtidsplan. Under følger er porteføljestyrets kommentarer. 

Overordnete kommentarer til dokumentet  

Dokumentet er i sin nåværende form for langt og har for mange anbefalinger. Det er mye å hente på 

konsentrasjon for å få fram hovedbudskapene. 

Anbefalingene bør være på samme nivå og ikke som nå, veksle mellom det generelle og det 

spesifikke. Anbefalingene bør også ha samme språklige form. Dokumentet har mange adjektiver og 

ufullendte setninger. Språklig burde det være mer presist. 

Det mangler refleksjon over de ideologiske transformasjonene og maktkampene som utfolder seg i 

mange samfunn i dag. De utgjør viktige samfunnsmessige trender som påvirker forskningen. 

Begrepet samfunnsoppdrag brukes både om Missions og om UH-sektorens samfunnsoppdrag i kap. 

5.4. Dette er forvirrende.  

Utkastet framstår til dels som et politisert dokument med politiske ambisjoner. Det er ikke alltid klart 

om man beskriver temaer det skal forskes på (f.eks. ulikhet) eller om man tar politisk stilling til 

temaet.  PS HUMSAM mener dette ikke er i tråd med Forskningsrådets rolle og mandat, og at det i 

tillegg kan svekke tilliten til forskning. Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning er særlig 

utsatt for kritikk om å være politisert. Det er derfor svært viktig at innsats for forskning ikke 

forveksles med å jobbe for å nå politiske mål. 

Generelt om humsam-forskning 

Dokumentet er preget av en naturvitenskapelig og teknologisk tilnærming. De 

menneskelige/kulturelle perspektivene bør integreres mer, ikke minst i de tematiske utfordringene 

og i kap. 4 om langsiktige tematiske prioriteringer.  

Innenfor humaniora pågår det mye viktig forskning i arkiver, museer og andre institusjoner. I dag har 

få museer utenfor universitetene mulighet til å søke midler fra Forskningsrådet. Dette er en 

utfordring når målet er å styrke samfunnsrelevant humanistisk forskning.   

Behovet for rettsvitenskapelig forskning er for dårlig begrunnet. Det foregår i dag en "rettsliggjøring” 

der lov og rett framstår som svaret på mange samfunnsutfordringer. For å forstå hva denne viktige 

samfunnsendringen innebærer, er det behov for rettsvitenskapelig forskning. Et annet viktig område 

for rettsvitenskap er kriminalitet, og kriminalitet bør omtales som en samfunnsutfordring i 

dokumentet.  

Kap. 2 

2.3 Digital transformasjon 

Det er viktig å få fram at kunstig intelligens har stor betydning for f.eks. rettssystemet, forvaltning, 

demokratiske beslutninger, ytringsfrihet/media og på mange andre måter som påvirker samfunnet. 

Skjønnsutøvelse i forvaltningen er utfordret og viktige samfunnsfunksjoner kan bli avprofesjonalisert 

og overlatt til algoritmene.  

Det foreslås at 2. setning i 2. avsnitt i utkastet erstattes med følgende: "Kunstig intelligens er en 

klynge av innovasjoner som bruker maskinlæring til å trekke slutninger ut fra mønstre i store 

datamengder. KI brukes bl.a. i medisinsk forskning og diagnostisering, språkgjenkjennelse, sosiale 

medier, offentlig saksbehandling og mange andre samfunnsområder." 
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I avsnittet om blokkjede-teknologi midt på s. 3 må miljøkonsekvensene nevnes.  

2.6 Robusthet og risikoforståelse 

Samfunnets kriser er skiftende og kan være uforutsigbare. Dette er et viktig argument for behovet for 

bottom up, langsiktig forskning som ikke er rettet mot samfunnsutfordringer vi allerede kjenner. Vi 

trenger derfor helhetlige, langsiktige tiltak for å bygge en bred kunnskapsbase.  

Kap. 3  

3.2 Et fremtidsrettet forsknings- og innovasjonssystem 

Samfunnsoppdrag/Missions: en viktig utfordring er hvordan vi hindrer at politisk bestemte 

forskningssatsinger lykkes og ikke ender som gigantisk sløsing. Store forskningssatsinger som 

involverer aktører fra mange sektorer, setter svært høye krav til kvalitetssikring. Temaet 

kvalitetssikring bør derfor omtales i innspillet. 

3.3.3 Digital transformasjon 

Følgende anbefalinger bør legges til:  

- Investere i forskning på etiske utfordringer og andre samfunnskonsekvenser ved innføring av 

kunstig intelligens. Humanistiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske perspektiver og metoder 

må integreres i forskning på og utvikling av maskinlæring og kunstig intelligens. 

- Integrere kjønns- og mangfoldsperspektiver i all forskning på maskinlæring og kunstig intelligens 

som bruker data om mennesker. Det må investeres i forskning og utvikles teknologiske løsninger 

som søker å forebygge bias og algoritmisk diskriminering. 

 

3.3.5 Grunnleggende og grensesprengende forskning 

Hvem skal bære risikoen for grensesprengende forskning? Forskningsrådet bør ta risiko ved å gi 

støtte til sterke miljøer med svakere krav til å presisere hva man skal gjøre. En mulighet er såkorn-

midler for å få til forskningssamarbeid som kan stimulere grensesprengende forskning. Vi må da også 

akseptere at flere prosjekter ikke lykkes.  

Kap. 4 

4.4 Teknologi og digitalisering 

Her bør humsam-perspektiver inn. Det foreslås at følgende setning legges inn i tredje avsnitt etter 

setningen som slutter med bærekraftmålene: 

"Maskinlæring brukes i økende grad i offentlig saksbehandling, rettsvesenet, utdanning, medier og 

andre samfunnsområder, hvor prediksjoner og anbefalinger basert på profilering av individer skaper 

nye muligheter, men også utfordringer i forhold til personvern, rettferdighet, ytringsfrihet og 

demokrati." 

4.5 Globalisering og samhørighet  

Dette kapittelet har en del svakheter. For det første har humsam-fagene mye å bidra med under 

dette temaet, og det må komme tydeligere fram. For det andre er det flere steder et uklart skille 

mellom forskningens betydning/rolle og det å jobbe for politiske målsettinger.  

For det tredje er det globale perspektivet for snevert. Under dette temaet står det mest om Norge, 

og når det handler om verden så er det konsentrert rundt sikkerhetsutfordringer.  

Kap. 5 
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Overordnet 

Det mangler en institusjonell analyse av forskningssystemet: hvordan henger forskningssystemet 

sammen? 

5.2 Internasjonalt samspill 

Her bør betydningen av nordisk samarbeid omtales.  

5.4 UH-sektoren  

Det bør skilles tydeligere mellom hvilke institusjoner som skal ivareta hvilke oppgaver og 

samfunnsoppdrag, f.eks. knyttet til forskning og utdanning. Forholdet til profesjonsfag er ikke omtalt. 

Hvordan jobber man med dem for å fremme kvalitet i forskningen? 

Innspillet om at en større andel av forskningsmidlene bør tildeles gjennom åpen nasjonal 

konkurranse er kontroversielt. Dette er et valg som må begrunnes, og konsekvensene for sektoren 

må synliggjøres.  

5.6 Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver 

Både kjønns- og mangfoldsperspektiver bør omtales. Disse perspektivene er viktige også i forskning 

der man ikke på forhånd vet om de er relevante. 

5.7 Åpen forskning 

Åpen forskning innebærer en gjennomgripende endring for forskningssystemet, og dette bør 

understrekes enda sterkere. Det er en konflikt mellom personvern og åpenhet; dokumenter må 

destrueres av personvernhensyn, og etterprøvbarheten blir umuliggjort. Nye metoder for åpen 

fagfellevurdering bør også omtales. 

Det er behov for forskning om åpen forskning for å få kunnskap om hvor åpenhet er fremmende for 

forskningen og hvor den er potensielt skadelig.  

5.8 Akademisk frihet  

Akademisk frihet er truet i mange land, også i Europa. Det må være en forutsetning for internasjonalt 

forskningssamarbeid at akademisk frihet ivaretas, og det kan skape utfordringer for 

forskningssamarbeid, for eksempel med Kina. Nordiske land har et særlig ansvar for å fremme 

akademisk frihet.  

Akademisk frihet er avhengig av institusjonell frihet. I praksis kan institusjonene være bundet opp 

indirekte gjennom finansiering eller juridiske rammer. 
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Porteføljestyret for naturvitenskap og teknologi 
 

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er regjeringens viktigste veikart og redskap for 

prioritering og videreutvikling av systemet for forskning og høyere utdanning. Planen har et tiårig 

perspektiv og revideres hvert fjerde år. Forslag til revidert plan vil legges fram for Stortinget i oktober 

2022 sammen med forslag til statsbudsjett for 2023. Neste planperiode vil være fra 2023 til 2032. 

Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet bestilling på innspill til arbeidet med tilhørende 

bestillinger på kunnskapsgrunnlag. Forskningsrådet er bedt om å levere sitt innspill innen den felles 

fristen som er satt til 10. september 2021. 

Forskningsrådets styre har diskutert ulike aspekter ved innspillet i alle møter fra og med desember 

2020, og diskuterte det samme helhetlige forslag til innspill som var vedlagt sakspapirene, på sitt 

møte 10. juni. Porteføljestyrene fikk samtidig saken til diskusjon og innspill. Porteføljestyrenes 

innspill vil bli tatt med i den videre bearbeidingen frem mot Forskningsrådets styres endelig 

behandling på styremøtet i september.  

Porteføljestyret ble invitert til å diskutere utkastet til innspill og spesielt gi innspill på om  

• Beskrivelsen av utfordringsbildet har fanget opp de sentrale utfordringene og at disse er 

beskrevet på en dekkende måte. 

• Innspillet signaliserer et tilstrekkelig høyt ambisjonsnivå og om anbefalingene er i tråd 

med ambisjonene i Forskningsrådets strategi. 

• De spesifikke anbefalingene reflekterer endringsbehovene og gir gode anvisninger for 

hvordan endring kan oppnås. Porteføljestyret bes om å ha oppmerksomhet på de 

områdene som det har særskilt kompetanse på. 

Fra porteføljestyrets medlemmer ble bl.a. kommentert: 

• Innspillet bærer preg av at man vil alt for mye og for mye forskjellig på en gang. Viktig å 

spisse og prioritere. 

• Innspillet er for svakt i omtalen av grunnforskning av høy vitenskapelig kvalitet. Det er en 

risiko for at dette vil gi forventinger om at all forskning skal være anvendbar og gi 

konkrete resultater på kort sikt. 

• Utkastet er også svakt på omtalen av grunnleggende forskning. For å svare på 

problemene og utfordringene er det behov for mer grunnleggende forskning spesielt 

innenfor NATEK-området. 

• Passasjen som omtaler grunnleggende forskning som en form for beredskap, bør skrives 

om. Grunnforskning dreier seg ikke bare om det, og det har også en verdi i seg selv. 

• Det er viktig å være tydelig på tidsperspektivet. Det trengs ofte et 20 års-perspektiv fra 

oppstart av den grunnleggende forskningen og til man kan forvente anvendelse og 

nyttiggjøring. Det er ikke alltid snakk om 3-4 år til anvendelse, som man kan få inntrykk 

av. 

• En bør se på formuleringene omkring status og muligheter for grunnleggende forskning i 

Norge. Det framstilles som litt for rosenrødt. Det er kanskje for mye 

konkurranseutsetting, og for mye tid som brukes på søknadsskriving. 

• Viktig med grunnforskning, men man må være mer tydelig på hvorfor og hvordan.  

• Viktig med fokus på digitalisering. Teknologi og muliggjørende teknologier har en 

tendens til å bli stemoderlig behandlet. 
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• Det er behov får en nøye gjennomgang av teksten og formuleringene. F.eks. "rus og 

psykiske lidelser er utbredt i Norge". Det finnes flere eksempler på påstander og utsagn 

som muligens er sannheter med modifikasjoner. 
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Porteføljestyret for utdanning og kompetanse 
Utdanning og kompetanse er i liten grad omtalt i det foreliggende utkastet. Hele 

utdanningssystemet, ikke bare høyere utdanning, er et grunnleggende premiss for å løse 

utfordringene som nevnes i LTP, og dette kunne vært mer eksplisitt. 

Utdanning og kompetanse er avgjørende for arbeidslivets innovasjons- og konkurranseevne, 

velferdsstatens bærekraft, offentlig meningsdannelse og demokrati og er et grunnpremiss for øvrig 

samfunnsutvikling. Utdanning og kompetanse er nødvendig for å sikre enkeltmenneskers tilknytning 

til arbeidslivet og bidrar også til sosial utjevning og bærekraftig vekst. Utdanning og kompetanse i 

bred forstand har verdi for den enkelte og bidrar til livskvalitet og økt livsmestring.  

 

Porteføljestyret ønsker derfor å spille inn følgende avsnitt som omhandler utdanning  og kompetanse 

som grunnleggende premiss, direkte knyttet til de enkelte kapitlene i innspillet: 

- Kapittel 2.4: Utdanningssystemet er en viktig komponent i den norske velferdsstaten. 

Befolkningens kompetanse er samfunnets viktigste ressurs og grunnlag for velferd, vekst, 

verdiskaping og bærekraft. God kompetanse i arbeidsstyrken er avgjørende for både 

konkurranseevnen til norsk økonomi og for sysselsettingen. 

- Kapittel 3.3.4: Inkluderende samfunn, også her kan utdanningene og utdanningsinstitusjonenes 

betydning omtales: Oppvekst og et solid utdanningssystem er en avgjørende betingelse for å 

skape samhørighet, tillit og demokrati. Og som anbefaling: Bygge samhørighet, tillit og demokrati 

gjennom et inkluderende og solid utdanningssystem.  

- Kapittel 4.3 Helse og velferd: De tre siste anbefalingspunktene trekker inn utdanningssystemet, 

barn og unge, og utdanning og kompetanse. Disse bør beholdes. For øvrig bør utdanning og 

kompetanses rolle tydeliggjøres mer gjennomgående i teksten. Forslag til tekst: 

For å sikre et bærekraftig velferdssystem og et inkluderende samfunn, og for å kunne møte 

det store demografiske skiftet, må vi sørge for gode og attraktive utdanningsmuligheter for 

hele befolkningen. Gode barnehager, gode skoler og et utdanningssystem med muligheter 

for alle er en nødvendig forutsetning. Dette vil også fremme livskvalitet, mestring og god 

helse fra ung alder. Et utdanningssystem som møter samfunnets kompetansebehov og 

skaper muligheten for at befolkningen lærer hele livet, er avgjørende for å løse de store 

samfunnsutfordringene. 

Siste tekstavsnitti kapitlet kan bygges ut basert på dette: Et fremtidsorientert arbeidsliv i omstilling 

med høy yrkesdeltagelse, og som bidrar til redusert utenforskap, krever verktøy og insentiver som 

gjør at det enkelte individ og virksomhetene vil investere i kompetanse og utdanning. Det er behov 

for ny kunnskap og mer forskning om kompetanseutvikling og læring på ulike arenaer i samfunnet og 

hvordan tiltak får samfunnsmessige, institusjonelle og individuelle effekter, og det er behov for bedre 

kobling mellom kompetanse, forskning og innovasjon. 

- Kapittel 4.4 Teknologi og digitalisering: Teksten bør si noe om hvor avgjørende det er med 

humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på digitalisering og teknologiutvikling. 

Fordi digitalisering er så inngripende i utdanningssystemet og i samfunnet som helhet, er det 

uheldig om kun tekniske fag deltar i utviklingen, og ikke samspiller med samfunnsvitere og 

humanister. Forslag til anbefaling: Styrke samspillet mellom humanister, samfunnsvitere og 

teknologer innenfor digitalisering og teknologiutvikling. 
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- Kapittel 4.5 Samhørighet og globalisering: Her bør utdanning og utdanningsinstitusjonene 

(barnehage, skole) nevnes eksplisitt. Utdanningssystemet og -institusjonene har en viktig rolle for 

demokratiet, den norske velferdsmodellen og for å hindre utenforskap/segregering. Forslag til 

tekst: 

Utdanning og kompetanse er viktig for å utjevne forskjeller og sikre sysselsetting blant de 

gruppene som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Livslang læring og 

endringskompetanse er avgjørende for å kunne møte ny konkurranse, nasjonalt og globalt. 

Hele utdanningssystemet, fra barnehage og skole til høyere utdanning og læring i arbeidslivet 

har stor betydning for samhørighet, tillit og demokrati i en globalisert verden. Et godt 

utdanningssystem vil legge til rette for den enkeltes danning, demokratisk deltakelse og 

involvering i samfunnslivet.  

Forslag til anbefalinger: 

Bygge et utdannings-, forsknings- og innovasjonssystem som møter samfunnets kompetansebehov 

og skaper muligheter for at befolkningen lærer hele livet.     

Øke tilgangen til relevant utdanning og kompetanse. 
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Porteføljestyret for petroleum 
 

Porteføljestyret kommentarer kan oppsummeres omkring tre punkter:  

• Dokumentet var blitt veldig bra og petroleumssektoren og petroleumsforskningen er 

godt beskrevet.  

• Hvis forskningen skal ha høy kvalitet må kompetansen hos universitetsmiljøene 

opprettholdes. Relevante utdanningsløp som skal bidra til utvikling av nye næringer må 

utvikles tydeligere enn i dag.  

• Dokumentet sier lite om tidskritikalitet og momentum. Det haster å agere og hvis man 

skal dra nytte av den kompetansen og de fortrinnene vi har innenfor olje og gass må det 

skje raskt i konkurranse med andre land som også jobber med de samme løpene. 
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Porteføljestyret for hav 

 

Om betydningen av fortsatt forskning på hav 
Som angitt i notat fra PSHAV 15.mars, så er Porteføljestyret for hav av den oppfatning at de tre 

overordnete målene I LTP fortsatt er relevante, men ikke fullt ut oppnådd, og derfor bør videreføres i 

revidert LTP.  

Porteføljestyret for hav er videre av den oppfatning at de fem langsiktige prioriteringene i dagens LTP 

også fortsatt er relevante og av stor betydning for Norge.  

Porteføljestyret ønsker å fremheve at når det gjelder prioriteringen Hav, så er det fortsatt betydelige 

forsknings-, utviklings- og kompetansebehov og at disse behovene har blitt forsterket med bakgrunn i 

de utfordringen vi står overfor.  

I lys av den store betydningen havet har hatt og vil ha i fremtiden for Norge som nasjon; grunnlag for 

høsting, matproduksjon og transport langs kysten og mellom kontinentene, betydning for et bredt 

spekter av aktører innenfor næringslivet og betydningen av havet for rekreasjon, så mener 

porteføljestyret at Hav fortsatt bør være et tydelig prioritert område i revidert LTP.  

 

Dette vil også gi forutsigbarhet for virkemiddelapparatet og utdanningsinstitusjonene, som ventelig 

har forholdt seg til dagens LTP i sine strategiske planer for årene fremover.  

Hav er ett av fem strategiske områder i Forskningsrådet strategi (2020 – 2024), der Forskningsrådet 

angir følgende mål for investeringen i forskning og innovasjon: 

• Rene og rike hav 

• Bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene 

• Trygg og sunn sjømat 

• Konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer  
 

Porteføljestyret for hav er positive til at Hav har et eget delkapittel under Langsiktige prioriteringer i 

utkast til innspill fra Forskningsrådet. Porteføljestyret for hav opplever imidlertid at innspillet ikke i 

tilstrekkelig grad tydelig angir at fortsatt satsning på forskning, utvikling, innovasjon og utdanning 

innenfor hav bør ha høy prioritet.  

Anbefaling 

Porteføljestyret for hav anbefaler at Forskningsrådet i klartekst angir i sine anbefalinger at Hav 

fortsatt bør være en prioritet i revidert LTP.  

Behov for fortsatt kunnskap om marine økosystemer 
Det er fortsatt et svært stort behov for å forstå havets økosystemer, særlig i en tid hvor havet er i 

store endringer bl.a. på grunn av klimaendringene. Dette er endringer vi per i dag ikke har nok 

kunnskap om, hverken på art-, populasjons- eller på økosystemnivå. 

Menneskeskapt forurensning (næringssalter og kjemikalier, så vel som støy), klimaendringer, 

habitatendringer og ikke-bærekraftig høsting kan påvirke arter og populasjoner, og derved ha 

store konsekvenser for marine økosystemer. Dette er konsekvenser som også har potensiale til å 

påvirke vår mulighet for høsting av marine ressurser og matproduksjon i havet. Endringene i de 
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marine økosystemene vil kunne ha direkte påvirkning på fiskeri og havbruk, og dermed indirekte 

påvirke mattryggheten.  

Anbefaling 

Porteføljestyret for hav anbefaler at det legges inn et eget kulepunkt under anbefalinger på side 15 

som understreker betydningen av grunnleggende kunnskap om marine økosystemer, og behovet for 

økt kunnskap om menneskeskapt påvirkning på de marine økosystemene. 

Omtale av havbruk 
Havbruk inklusive havbruk til havs omtales i utkast til Forskningsrådets innspillet på side 15 der bl. a. 

følgende setning forekommer: Det ligger store muligheter for økt matproduksjon og verdiskaping 

gjennom leverandørindustri ved satsing på havbruk til havs. Porteføljestyret for hav støtter utvikling 

av havbruk til havs. Det ligger imidlertid også betydelige muligheter for økt matproduksjon og 

verdiskaping innenfor dagens havbruk langs kysten og på land. Det er fortsatt et betydelig behov for 

forskning på et bredt spekter av tema innenfor dagens havbruk knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, 

fòrråvarer, teknologi mm.  

Anbefaling 

Porteføljestyret for hav anbefaler at setningen justeres til å omhandle hel bredden av norsk havbruk; 

Det ligger store muligheter for økt matproduksjon og verdiskaping ved satsing på havbruk gjennom 

videre utvikling av dagens havbruk i kystnære farvann og på land, og utvikling av havbruk til havs.  

Omstilling i maritim næring 
Omstilling i næringslivet er omtalt flere steder i innspillet, og behovet for omstilling i 

petroleumsnæringen er omtalt særskilt, noe porteføljestyrte støtter. Porteføljestyret vil imidlertid 

gjøre oppmerksom på at maritim næring også har et stort behov for omstilling. Dette som et direkte 

resultat av omstilling i petroleumssektoren, og som et resultat av de trender i verdens- og 

markedsutvikling som er omtalt i innledningen av Forskningsrådets innspill. Norsk maritim næring og 

tilhørende leverandørindustri har hatt stor betydning for utviklingen av hele den globale maritime 

næringen, som har gitt betydelig verdiskaping i Norge. Skal norsk maritim næring opprettholde 

denne posisjonen også i fremtiden, så er det et stort behov for omfattende omstilling i norsk maritim 

næring. Dette er en omstilling som vil kreve forskning og utvikling, og utvikling av 

utdannelsessektoren. Norsk maritim nærings ledende posisjon internasjonal innebærer at en 

forsterket satsing på utvikling av klima- og miljøvennlige løsninger nasjonalt vil ha global betydning 

for å redusere klimagassutslipp og andre skadelige utslipp til luft og sjø. Satsingen vil også forbedre 

konkurransekraften og øke verdiskaping og eksport fra norsk maritim næring. 

Anbefaling 

Porteføljestyret for hav anbefaler at det i den innledede teksten i kapittel 4.1 Hav fremheves at norsk 

maritim næring vil trenge betydelig grad av omstilling som et direkte resultat av trender i verdens- og 

markedsutvikling for å kunne opprettholde sin ledende posisjon i verden, og at en forsterket satsing 

på utvikling av klima- og miljøvennlige maritime løsninger vil ha global betydning for å redusere 

klimagassutslipp. 

 

Om digital transformasjon 
Porteføljestyret for hav ga i sitt første innspill til revidering av LTP omfattende innspill på 

betydningen av digitalisering, og at Norge må aktivt ta inn over seg den digitale transformasjonen 
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også innenfor forskning og høyere utdanning. Porteføljestyret opplever at forslag til innspill fra 

Forskningsrådet tydeliggjør betydningen av digitalisering og digital transformasjon på en god måte. 

 

Kommentarer av generell karakter 
Kapitel 2.5 Global utvikling og tiltakende spenningsnivå 

I dette kapittelet er følgende setning angitt: Ulikhet mellom land og regioner har blitt en konsekvens 

av en globalisering som over tid har endret den industrielle arbeidsdelingen 

Kommentar  

Det er nok riktig at ulikhet mellom land og regioner har endret den industrielle arbeidsdelingen, men 

det stilles spørsmål til om det er grunnlag for å påstå at ulikheter mellom land og regioner er en 

konsekvens av globalisering.  

Kapittel 5.11. Forsknings- og innovasjonspolitikk for hele landet.  

Avsnitt 2. Her står det: En godt utdannet befolkning, er en avgjørende forutsetning for vellykkede 

omstillingsprosesser. Lavt utdanningsnivå i næringsliv og offentlig sektor er begrensende for 

samarbeid med FoU-institusjonene og i konkurransen om nasjonale og internasjonale virkemidler. Det 

er behov for økt FoU-kompetanse i næringslivet og offentlig sektor, og særlig i distriktene. I regioner 

med tyngde av bedrifter i distriktskommunene (sentralitetsindeks 4-6) hadde kun 46 % av FoU-

personalet i næringslivet master- eller doktorgrad i 2018. I sentrale strøk (sentralitetsindeks 1-3) er 

tilsvarende andel 72 %. Nasjonalt var gjennomsnittet på 70 %. Vi kan også anta at med økt FoU-

kompetansenivå så vil også egenutført FoU hos aktørene øke. 

 

Anbefaling 

Porteføljestyret for hav støtter at det er behov for økt FoU-kompetanse i næringslivet i hele landet. 

Samtidig er det viktig at forskningsmiljøene som skal forholde seg til næringslivet, evner å forstå og 

kommunisere med næringslivet. Porteføljestyret er av den oppfatning at det i dag er for liten 

mobilitet mellom næringsliv, FoU-miljøene og forvaltning.  

Porteføljestyret foreslår at anbefalingene fra Forskningsrådet er sterkere enn de som er angitt i 

forslag til innspill og anbefaler følgende: 

• Målrettet legge til rette for at bedrifter over hele landet kommer i inngrep med 

forskningsmiljøene og kan rekruttere kompetent arbeidskraft. 

• Målrettet legge til rette for at flere ansatte i privat og offentlig sektor har forskerutdanning 

gjennom mer distribuerte og fleksible utdanningsløp, gjennom samarbeid med partene i 

arbeidslivet og eventuelt økonomiske insentiver. 

 

Vedr. omtale av betydelige helseproblemstillinger 

Verdens helseorganisasjon (WHO) trekker frem økende omfang av antibiotika-resistens som en 

betydelig bekymring for human helse. Antibiotika-resistens er imidlertid også en problemstilling 

innenfor matproduksjon, og kan indirekte påvirke mattryggheten. Det er imidlertid verdt å merke seg 

at antibiotikabruken i norsk havbruk er nærmest lik null, og Norge er blant landene i EU/EØS-

området med lavest antibiotikaforbruk i landbasert husdyrproduksjon. Norge er av de landene som 
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også har lavest forekomst av antibiotika-resistente bakterier i dyrepopulasjonen. Situasjonen i Norge 

er derfor foreløpig gunstig. Vi ser imidlertid at det oftere påvises mer resistente bakterier nå enn for 

noen år siden, også i Norge. 

Porteføljestyret kan ikke se at innspillet fra Forskningsrådet omfatter temaet antibiotika-resistens. 

Anbefaling 

Porteføljestyret for hav anbefaler at det i innspillet fra Forskningsrådet legges inn en tekstblokk, på 

egnet sted, om viktigheten av forskning på antibiotika-resistens, som omfatter forskning på både 

human resistens og resistens hos dyr. 
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Sak 57/21: Budsjettforslag 2023 
Til Styret 
Fra Adm. dir. Mari Sundli Tveit 

Ansvarlig direktør Yves Boulmer 
Saksbehandler Bjørn Skavlan, Tobias Ellingsen, Amina Ømer 
Vedlegg 1. Satsingsforslag 2023 – sammendrag

Bakgrunn 

Arbeidet med å fremme satsningsforslag til budsjett 2023 følger opplegget vedtatt på Styrets møte i 
mars med bl.a. tydelig forankring i Forskningsrådets strategi og kobling til innspillet til ny 
langtidsplan. Budsjettforslaget følger for øvrig samme struktur som ved budsjett 2022 med en øvre 
samlet vekstramme, råd om overordnede prioriteringer på tvers av departement og rangerte 
satsingsforslag for det enkelte departement.  

Hvorfor saken fremmes 

 Styret skal overordnet vurdere den helhetlige profilen på forslaget, sett i forhold til Forskningsrådets 
strategi og Forskningsrådets innspill til langtidsplanen:

 Hvilke satsingsforslag om vekst som skal fremmes 

 Budsjettrammer per satsingsforslag 

 Budsjettrammer pr departement 

 Rangeringen av satsingsforslagene pr departement 

 Overordnet prioritering av satsingsforslagene på tvers av departementer 

 Satsingsforslagenes sammenheng med innspill til langtidsplanen 

Strategien og innspillet til langtidsplanen følges opp gjennom åtte 
overordnede satsingsforslag 
Budsjettforslaget for 2023 er forankret i Forskningsrådets strategi og Forskningsrådets innspill til 
Langtidsplan. For budsjettforslaget innebærer det at de overordnede prioriteringene i strategien og 
innspillet til langtidsplan ligger til grunn for hvilke satsingsforlag som fremmes.  

Det foreslås å fremme 8 overordnede satsingsforslag som en oppfølging av strategiens mål og 
strategiske områder. Målområdet Bærekraftig utvikling inngår som et gjennomgående perspektiv, og 
er særlig tydelig i oppfølgingen av de fem strategiske områdene, men inngår også i de mer åpne 
tematiske ordninger.  

Grensesprengende forskning og innovasjon følger opp behovet for en forsterket satsing på 
forskerinitiert grunnleggende forskning. Målet er økt satsing på nyskapende forskning av høy 
internasjonal kvalitet og å bygge verdensledende fagmiljøer. Det legges vekt på forskning for 
fornyelse, satsing på unge talenter, tverrfaglig forskning, men også tiltak som kan få frem flere 
radikalt grensesprengende prosjekter.  
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Omstilling i næringsliv og offentlig sektor utgjør en del av et nødvendig kunnskapsbasert omstillings-
forlik. Brede og kraftfulle åpne arenaer for forskning og innovasjon innrettet for å ivareta behovene 
innenfor privat og offentlig sektor er en forutsetning for omstilling nasjonalt og regionalt. I en slik 
satsing ligger også forslag om å sikre bedre samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon, men 
også en vesentlig styrking av instituttsektorens bidrag til omstilling av næringsliv og offentlig sektor. 
Samarbeid mellom private og offentlige gjennom førkommersielle anskaffelser må også inngå i et 
slikt omstillingsforlik. Bærekraftige og grønne løsninger i samarbeid med det øvrige 
virkemiddelapparat, foreslås også fulgt opp gjennom et omstillingsforlik.  

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem handler både om en satsing på internasjonal 
deltakelse, og særlig samspillet med og utnyttelsen av Horisont Europa, men også om e-Infrastruktur, 
datahåndtering og tilgjengeligheten av oppdatert forskningsinfrastruktur. Høy retur i Horisont 
Europa krever betydelig forsterkede stimuleringsordninger, mens fremtidens datainfrastruktur 
krever store investeringer i felles plattformer for deling, lagring og tilgjengeliggjøring av store 
datamengder. 

Hav innebærer en satsing på marine ressurser og havforvaltning hvor havets rolle for klima, 
økosystemer, matproduksjon fra havet og en helhetlig forståelse av hvordan havet må forvaltes 
inngår. Videreutvikling av havteknologi og maritim innovasjon knyttet til havbruk, batteridrevet 
skipsfart og havvind foreslås styrket. Samtidig som forskning og innovasjon knyttet til 
nullutslippsambisjonene fra petroleumsvirksomheten foreslås tatt videre.  

Grønt skifte omfatter satsingsforslag som skal legge grunnlaget for eksportorienterte grønne 
industrielle verdikjeder hvor blant annet klimapositiv og klimanøytral energiteknologi blir viktig. Det 
foreslås å styrke satsingen på nullutslippsløsninger til transport- og mobilitetstjenester, 
transformasjon til et helhetlig og bærekraftig matsystem, men også en bred tilnærming til sirkulær 
økonomi. En viktig del av grønt skifte er også satsinger som hvor klima- og naturkrisen sees i 
sammenheng og løses sammen, gjennom blant annet forskning på forvaltning av miljø, bioressurser, 
naturmangfold og arealer. 

Helse og velferd følger opp behovet for et forskningsløft relevant for kommunene og deres ansvar for 
helse, omsorg og forebygging, men også tjenestene for barn og unge og utfordringene knyttet til økt 
utenforskap. Krisescenarioene innenfor antimikrobiell resistens følges opp gjennom forslag om økt 
satsing, sammen med forslag om komplementær satsing til EUs kreftplan. Utfordringene knyttet til å 
utvikle et utdanningssystem tilpasset arbeidslivets behov og livslang læring, foreslås også forsterket. 
Kunnskap om de nye likestillings- og mangfoldsutfordringene, som fundament for å utvikle politikk og 
tiltak, blir også viktig.  

Teknologi og digitalisering tar utgangspunkt i de nye teknologiene som drivere for dyptgripende 
endringer i samfunn, forskning og innovasjon. Satsingene skal styrke kompetansen, kunnskaps-, 
metode- og teknologiutvikling på områdene IKT, nano- og bioteknologi, men også konvergensen 
mellom teknologiområdene. Det skal bygges tilstrekkelig kompetanse på kunstig intelligens (KI) 
innenfor strategisk viktige områder for samfunn og næringsliv, herunder sikre en ansvarlig tek-
nologiutvikling. 

Samhørighet og globalisering skal løfte sentrale forskningsfelt som kan bidra til å gjøre Norge og 
verden til et mer robust og bærekraftig samfunn. I oppfølgingen av dette ligger det forslag om økt 
satsing på utviklingsforskning, global helse, internasjonale relasjoner, men også utfordringer knyttet 
til migrasjon, integrering og kulturmangfold nasjonalt og internasjonalt. Samfunnets behov for å 
identifisere, forstå og håndtere potensielle sikkerhetsutfordringer og endringer i kriminalitetsbildet 
foreslås også fulgt opp. 
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Et samlet vekstramme på 1,5 mrd. kroner 
Det er lagt til grunn en vekstramme på 1,55 mrd. kroner. Dette er en nødvendig vekstramme, i tråd 
med fjoråret, som må sees i lys av at Forskningsrådets innspill til langtidsplanen. Innspillet fremhever 
at regjeringens ambisjonsnivå må heves og at forskning og utviklingsarbeid er en helt sentral del av 
fremtidens omstilling til et bærekraftig nullutslippssamfunn. 

Rammen må også sees i lys av regjeringens langsiktige mål om at forskning og innovasjon skal utgjøre 
3 prosent av BNP innen 2030. Norge brukte 76,8 mrd. kroner på FoU i 2019, som utgjør 2,15 prosent 
av BNP. Offentlig finansiering utgjør 1,16 prosent i 2020. Nivået opp til 3 prosent utgjør anslagvis 30 
mrd. kroner. For at man skal nå målet forutsettes det en markant økning i næringslivets FoU. Skal en 
kunne utløse betydelig økt FoU i næringslivet, er det nødvendig med betydelig økt offentlig innsats 
tidlig i langtidsplanperioden. 

Satsingsforslagene utdypes gjennom flere delsatsinger 
Delsatsingene, oppsummert i tabell 1 nedenfor, bidrar til å utdype de 8 overordnede satsings-
forslagene, samtidig som de bidrar til å tydeliggjøre de overordnede forslagenes relevans for det 
enkelte departement og viser hvordan Forskningsrådets strategi kan gjøres aktuell for det enkelte 
departements sektorpolitiske prioriteringer.  

 Delsatsingene følger opp bredden i strategien og med et tyngdepunkt knyttet til behovet for 
grønn omstilling i næringslivet. Dette skjer i særlig grad gjennom delsatsinger innenfor Hav, 
Grønt skifte, Teknologi og digitalisering og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor. Til sammen 
bidrar dette til å følge opp langtidsplansinnspillets anbefaling om et bredt kunnskapsbasert 
omstillingsforlik.  

 Delsatsingene innebærer også en tydelig oppfølging av anbefalingen om tre konkrete 
opptrappingsplanene i innspillet til langtidsplan gjennom delsatsingene Banebrytende forskning, 
Datainfrastrukturer for å møte fremtidens forskningsbehov og Kompetanseløft for 
næringslivsomstilling – grunnbevilgning. Gjennom forslaget på de to første områdene legges det 
til rette for økt satsing på åpne ordninger som kan dekke forskningsbehov i bredden av fag og 
tema. Dette forsterkes av delsatsingen på Full uttelling i Horisont Europa, hvor det foreslås en 
vesentlig styrking av mobiliseringsordningene mot Horisont Europa. Oppfølgingene mot Horisont 
Europa ivaretas for øvrig ved deltagelse i partnerskap, forutsettes finansiert gjennom de enkelte 
porteføljer, i tråd med relevans og behov innenfor porteføljen.  

 I innspillet til langtidsplan foreslås to mulige samfunnsoppdrag som også vil kreve betydelig 
finansiering. Disse må konkretiseres er før de budsjettmessige konsekvensene kan konkretiseres, 
men flere av Forskningsrådets delsatsinger er aktuelle som elementer i disse samfunns-
oppdragene.   

 Digitaliseringen er en sterk driver for endring av samfunnet og næringslivet. Delsatsingene rettes 
dels mot utvikling av grunnleggende forskning og kompetanse, men også helt sentrale områder 
for anvendelse. Forslaget kan se ut som en beskjeden satsing på Teknologi og digitalisering. I en 
vurdering må en imidlertid ta hensyn til at muliggjørende teknologier er et område hvor det 
indirekte satses betydelig gjennom de øvrige satsingsområdene.  

 Et bærekraftig, rettferdig og inkluderende velferdssamfunn i et globalt samspill utgjør en 
nødvendig del av en grønn omstilling. Det fremmes tydelige delsatsinger som skal bidra til større 
oppmerksomhet mot utfordringer for Norge i en global sammenheng. Velferdssamfunnets 
bærekraft, omstillingsbehov, og utenforskap gis en tydelig prioritering gjennom delsatsingene. 
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Tabell 1: Strategiens oppfølging gjennom delsatsinger (mill. kroner)  

Rangering og vekstrammer pr delsatsing som tydeliggjør departementenes 
sektoransvar  
Vi legger opp til å rangere satsingsforslagene (se tabell 2) rettet mot hvert departement. Dette er 
blitt gjort tidligere, noe som departementene fant nyttig. I denne rangeringen er det i særlig grad lagt 
vekt på departementenes sektorpolitiske prioriteringer, men også innspillet til langtidsplanen og 
prioriteringer i Forskningsrådets strategi. Overordnet reflekterer rangeringene den relativt tydelige 
arbeidsdelingen mellom departementene på forsknings- og innovasjonsområdet. Dette kommer også 
til uttrykk ved at det er få satsingsforslag som er gjennomgående høyt rangert på tvers av 
departementer.  

I forslaget til finansiering (se tabell 3) er det først og fremst lagt vekt på hvilket departement som har 
et tydelig og uttrykt sektoransvar på det området delsatsingen retter seg mot. Enkelte delsatsinger 
har med nødvendighet noe overlappende tematikk. I slike tilfeller er det foreslått at kun ett av 
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Forskning i Nord/Arktis- Arven etter Nansen 40

Havforskningstiåret 50

Verdensledende på havbruk til havs 50

Grønn omstilling av maritim næring 40

Mineralressurser på havbunnen 20

Petroleum på vei mot et nullutslippssamfunn 30

Sirkulær økonomi 25

Bærekraftig bioøkonomi og forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer30

Zero  - mot nullutslipp i samferdselssektoren 40

Grønt skifte - verdiskaping norske fortrinn 110

Mat, miljø og helse 20

Naturmangfold - en forutsetning for grønn omstilling 25

Antimikrobiell resistens 30

Kunnskapsbaserte kommunale tiltak og tjenester 45

Kreftoppdraget - for utvikling av presisjonsmedisin 20

Kompetanse for et arbeids- og samfunnsliv i endring 20

Ulikhet og oppvekst - redusert utenforskap 55

Likestilling og mangfold i vår tid 25

Velferdssamfunnets økonomiske bærekraft 20

Ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens 50

Muliggjørende teknologiutvikling 50

Samisk forskning 10

Utviklingsforskning 30

Migrasjon og integrering 30

Juridisk forskning 40

Et tryggere samfunn 20

Global bærekraft 30

Internasjonale relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk 20

Totalt 1550

Samhørighet og globalisering

Omstill ing i  næringsliv og 

offentlig sektor

Velfungerende forsknings- og 

innovasjonssystem

Hav

Grønt skifte

Helse og velferd

Teknologi og digital isering
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forslagene fremmes overfor de aktuelle departementet. Det er også lagt vekt på forslaget til 
rangering av delsatsingene. 

Tabell 2. Rangering av delsatsinger (mill. kroner) 

Tabell 3: Forslag til rammer per delsatsing og departement (mill. kroner.)   

Rang Departement/Satsingsforslag Beløp Rang Departement/Satsingsforslag Beløp Rang Departement/Satsingsforslag Beløp

KD 280 LMD 65 KMD 75

1 Banebrytende forskning - FRIPRO 120 1 Bærekraftig bioøkonomi og forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer30 1 Innovasjonsarena for stat og kommuner 30

2 Datainfrastrukturer for å møte fremtidens forskningsbehov100 2 Mat, miljø og  helse 20 2 Bruke hele landets kapasitet i omstillingen 15

3 Ulikhet og oppvekst - redusert utenforskap 20 3 Sirkulær økonomi 5 3 Ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens 20

4 Migrasjon og integrering 10 4 Antimikrobiell resistens 10 4 Samisk forskning 10

5 Juridisk forskning 20 KLD 80 ASD 50

6 Kompetanse for et arbeids- og samfunnsliv i endring10 1 Naturmangfold - en forutsetning for grønn omstilling25 1 Juridisk forskning 10

KD53 165 2 Grønt skifte - verdiskaping norske fortrinn 20 2 Kompetanse for et arbeids- og samfunnsliv i endring 10

1 Full uttelling i Horisont Europa 100 3 Sirkulær økonomi 20 3 Ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens 10

2 Muliggjørende teknologiutvikling 30 4 Forskning i Nord/Arktis- Arven etter Nansen 15 4 Innovasjonsarena for stat og kommuner 10

3 Forskning i Nord/Arktis- Arven etter Nansen 25 HOD 80 5 Kunnskapsbaserte kommunale tiltak og tjenester 10

4 Likestilling og mangfold i vår tid 10 1 Kreftoppdraget - for utvikling av presisjonsmedisin 20 JD 40

NFD-N 260 2 Kunnskapsbaserte kommunale tiltak og tjenester 30 1 Et tryggere samfunn 10

1 Åpne arenaer for næringsrettet FoU 50 3 Antimikrobiell resistens 20 2 Juridisk forskning 10

2 Grønn plattform 40 4 Ulikhet og oppvekst - redusert utenforskap 10 3 Migrasjon og integrering 10

3 Kompetanseløft for næringslivsomstilling - grunnbevilgning100 UD 80 4 Ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens 10

4 Grønn omstilling av maritim næring 40 1 Internasjonale relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk10 BFD 30

5 Muliggjørende teknologiutvikling 20 2 Global bærekraft 30 1 Ulikhet og oppvekst - redusert utenforskap 25

6 Innovasjonsarena for stat og kommuner 10 3 Utviklingsforskning 30 2 Kunnskapsbaserte kommunale tiltak og tjenester 5

NFD-F 100 4 Migrasjon og integrering 10 FIN 20

1 Havforskningstiåret 50 SD 50 1 Velferdssamfunnets økonomiske bærekraft 20

2 Verdensledende på havbruk til havs 50 1 Zero  - mot nullutslipp i samferdselssektoren 40 KUD 15

OED 130 2 Grønt skifte - verdiskaping norske fortrinn 10 1 Likestilling og mangfold i vår tid 15

1 Grønt skifte - verdiskaping norske fortrinn 80 FD 30

2 Petroleum på vei mot et nullutslippssamfunn 30 1 Ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens 10

3 Mineralressurser på havbunnen 20 2 Internasjonale relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk10

3 Et tryggere samfunn 10

Delsatsing Sum KD KD-53 NFD-N NFD-F OED LMD KLD HOD UD SD KMD ASD JD BFD FIN KUD FD

Banebrytende forskning - FRIPRO 120 120

Grønn plattform 40 40

Åpne arenaer for næringsrettet FoU 50 50

Bruke hele landets kapasitet i omstillingen 15 15

Innovasjonsarena for stat og kommuner 50 10 30 10

Kompetanseløft for næringslivsomstilling - grunnbevilgning100 100

Full uttelling i Horisont Europa 100 100

Datainfrastrukturer for å møte fremtidens forskningsbehov100 100

Forskning i Nord/Arktis- Arven etter Nansen 40 25 15

Havforskningstiåret 50 50

Verdensledende havbruk til havs 50 50

Grønn omstilling av maritim næring 40 40

Mineralressurser på havbunnen 20 20

Petroleum på vei mot et nullutslippssamfunn 30 30

Sirkulær økonomi 25 5 20

Bærekraftig bioøkonomi og forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer30 30

Zero  - mot nullutslipp i samferdselssektoren 40 40

Grønt skifte - verdiskaping norske fortrinn 110 80 20 10

Mat, miljø og helse 20 20

Naturmangfold - en forutsetning for grønn omstilling 25 25

Antimikrobiell resistens 30 10 20

Kunnskapsbaserte kommunale tiltak og tjenester 45 30 10 5

Kreftoppdraget - for utvikling av presisjonsmedisin 20 20

Kompetanse for et arbeids- og samfunnsliv i endring 20 10 10

Ulikhet og oppvekst - redusert utenforskap 55 20 10 25

Likestilling og mangfold i vår tid 25 10 15

Velferdssamfunnets økonomiske bærekraft 20 20

Ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens 50 20 10 10 10

Muliggjørende teknologiutvikling 50 30 20

Samisk forskning 10 10

Utviklingsforskning 30 30

Migrasjon og integrering 30 10 10 10

Juridisk forskning 40 20 10 10

Et tryggere samfunn 20 10 10

Global bærekraft 30 30

Internasjonale relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk20 10 10

1550 280 165 260 100 130 65 80 80 80 50 75 50 40 30 20 15 30
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Et budsjettforslag som utrykker et tydelige behov for økt forsknings- og 
innovasjonsinnsats 
Det samlede forslaget er tydelig forankret i strategien og utrykker et klart behov for økt forsknings- 
og innovasjonsinnsats: 

 Vekstforslagene vil alltid kunne være større, men de oppfattes likevel som tilstrekkelig store til at 
de gir et tydelig signal til forsknings- og innovasjonsmiljøene om behov for økt innsats, samtidig 
som de representerer et godt utgangspunkt for dialog med departementene om økt finansiering. 

 Forslaget har en innretning som innebærer ambisiøse forslag mot de større forsknings- og 
innovasjonsdepartementene, men følger også opp Forskningsrådets langsiktige ambisjon om 
relevante forslag mot de mindre forskningstunge sektordepartementene i 
Forskningsrådssammenheng, som JD, BFD, FIN, KUD og FD. 

 Forslaget markerer også en tydelig oppfølging av alle de 8 strategiområdene, hvor det legges vekt 
på satsinger som samlet sett bidrar til større bærekraft i den økonomiske, teknologiske og sosiale 
utviklingen og ivaretagelse av klodens naturmangfold, klima og miljø.  

Se tabell 4 for en fordeling per strategiområde, tabell 5 for vekstrammer pr departement og figur 1 
for en oversikt over forslått vekst mot antatt nullvekstnivå på områdene i strategien. 

Tabell 4: Samlet budsjettforslag per strategisk område og departement (mill. kroner) 

Tabell 5: Vekstrammer pr departement (mill. kroner) 

Figur 1: Nullvekst 2022 og vekstrammer 2023 per strategisk område (mill. kroner)  

Strategiområder Sum KD KD-53 NFD-N NFD-F OED LMD KLD HOD UD SD KMD ASD JD BFD FIN KUD FD

Grensesprengende forskning og innovasjon120 120 - - - -       -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - -

Omstil l ing i  næringsliv og offentlig sektor255 - -       200 - -       -     -     -     -     -     45  10 -     -     -     - -

Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem200 100 100 - - -       -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - -

Hav 230 -       25 40    100 50 -     15 -     -     -     -     -     -     -     -     - -

Grønt skifte 250 - - - -       80   55  65 -     -     50 -     -     -     -     -     - -

Helse og velferd 215 30 10 - - -       10 -     80 -     -     -     20 -     30  20  15 -

Teknologi og digitalisering100 -       30 20 - -       -     -     -     -     -     20  10  10 -     -     -     10

Samhørighet og globalisering180 30 - - - -       -     -     -     80 -     10  10  30 -     -     -     20

1 550 280 165 260 100 130 65  80  80  80  50  75  50  40  30  20  15 30

Sum KD KD-53 NFD-N NFD-F OED LMD KLD HOD UD SD KMD ASD JD BFD FIN KUD FD

Nullvekst 2022 10626 3101 1869 1830 461 964 478 607 366 213 102 323 160 55 31 38 26 2

Vekstramme 2023 1500 265 280 220 80 120 55 60 55 70 45 95 30 40 20 20 25 20

Prosenvis økning 14 % 9 % 15 % 12 % 17 % 12 % 12 % 10 % 15 % 33 % 44 % 29 % 19 % 73 % 65 % 53 % 96 % 10 0 0  %
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Samlet prioritering på tvers av departementer 
Vi fremmer (se tabell 6) en samlet prioritering av de mest sentrale forslagene på tvers av 
departementene, for å gi et signal til regjeringen om hva Forskningsrådets oppfatter som aller viktigst 
for Norge i den videre satsing på forskning og innovasjon: 

 Grønn omstilling i bred forstand er et overordnet perspektiv for strategien. Samtidig vil det være 
naturlig å ta hensyn til rangeringen innenfor det enkelte departement, bredden i innspillet til 
langtidsplanen, balansen mellom langsiktig grunnleggende forskning og tematiske satsinger, men 
også satsingsområder som kan representere et retningsskifte gjennom å være et vesentlig nytt 
satsingsområde i Forskningsrådssammenheng.   

 De forslagene som trekkes frem er høyt prioritert blant minst ett departement og treffer alle 
departementene bortsett fra SD, ASD, JD, FIN, KUD og FD. De underbygger innspillet til 
langtidsplanen og dermed også på strategien. De uttrykker også godt satsingsforslag som er 
aktuelle for den omstillingsutfordringen samfunnet er inne i. 

 Forslagene har en relativt tydelig forankring mot ulike departementer, slik at det er lite en 
oppnår ved å rangere disse innbyrdes.  

Et alternativ til denne prioriteringen kunne være å legge mindre vekt på bredde, men konsentrere 
prioriteringen om delsatsinger som kun følger opp delsatsinger innenfor et omstillingsforlik, eller kun 
delsatsinger som følger opp opptrappingsplanene. Det brede alternativet er forslått for å ivareta 
strategiens brede tilnærming til hvilken idékraft verden trenger. 
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Tabell 6. Samlet prioritering på tvers av departementer 

Videre saksgang 
Fristen for Budsjettforslag 2023 til departementene er 1. november 2021. På bakgrunn av de 
budsjettrammer og prioriteringer som er gjort i denne saken vil beskrivelsen av delsatsingene bli 
videreutviklet og ferdigstilt. Med dette utgangspunktet vil det også bli utformet et budsjettforslag pr 
departement. Budsjettforslag 2023 vil også avstemmes mot det endelige innspillet til LTP etter at 
Styret har behandlet innspillet. Eventuelle nye premisser gitt gjennom statsbudsjett 2022 vil også bli 
innarbeidet. Dersom slike nye premisser medfører vesentlige endringer i budsjettforslaget, vil dette 
bli lagt fram for Styret i oktobermøte.  

Forslag til vedtak 
Styret slutter seg til forslagene ovenfor som legges til grunn for den endelige utformingen av 
Budsjettforslag 2023. 
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1 Grensesprengende forskning og innovasjon 

Banebrytende forskning – FRIPRO 
Norske fagmiljøer som har potensial for å flytte forskningsfronten, må gis gode rammevilkår og frihet 

til å utvikle ideer og prosjekter for å kunne bli verdensledende. Yngre, lovende forskere må 

stimuleres til å velge forskning som karrierevei. Banebrytende prosjekter må ikke gå tapt på grunn av 

begrensede budsjetter. Mange samfunnsutfordringer er utpreget tverrfaglige, men muligheten for å 

bygge tverrfaglige forskerteam kan møte barrierer i det norske forskningssystemet. Ved å ha 

virkemidler som stimulerer og støtter opp under forskningssamarbeid på tvers av faglige skillelinjer, 

samt etablere virkemidler for å stimulere til særlig dristige forskningsprosjekter, kan vi nå målene om 

å styrke satsingen på grensesprengende og nyskapende forskning, fremme radikal innovasjon og 

bidra til økt internasjonalt forskningssamarbeid. 

2 Omstilling i næringsliv og offentlig sektor 

Grønn plattform 
Norge skal omstilles og utvikle nye grønne verdikjeder en betydelig eksportpotensial. Grønn 

plattform er en koordinert innsats i virkemiddelappartet for dette, og første utlysning i 2021 er sterkt 

tilsøkt, til tross for korte frister for aktørene. Grønn plattform spiller godt sammen med EUs grønne 

giv og gjenreisingsplan. Grønn plattform er også i tråd med Forskningsrådets LTP-innspill. Innsatsen 

må forventes å trekke forskningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige aktører sammen og styrke 

mulighetene til at de sammen og hver for seg kommer i god posisjon til å søke EUs tilbud. 

Åpne arenaer for næringsrettet FoU 
Det er behov for et betydelig taktskifte i forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for norsk næringsliv 

for å bidra til grønn, digital omstilling, internasjonal konkurransekraft, nye arbeidsplasser og økte 

eksportinntekter. En større åpen arena for næringsrettet FoU er velegnet for å fremme kvalitet, 

kompetansebygging og nyskaping og vil stimuler til samarbeid og samskaping, spesielt tverrfaglige, 

tverrsektorielle og urelaterte koblinger. I dag er den åpne arenaen for næringslivet sterkt oversøkt. 

Nye søkere eller bedriftskonstellasjoner og radikal innovasjon vil prioriteres. Forskningsrådet har 

heller ikke en åpen arena for kompetansebygging noe som vil være viktig for nye fremvoksende 

områder. Satsingen vil virke mobilisering til HEU og er tråd med Forskningsrådets strategi og LTP.  

Bruke hele landets kapasitet i omstillingen 
Omstilling av Norge i grønn retning krever koordinert og langsiktig arbeid som tar hele landets 

kapasitet i bruk.  Det er nødvendig å utvikle flere arbeidslivsrelevant utdanninger, styrke 

forskningsinstitusjonenes samarbeid med næringslivet og arbeid for at forsknings- og 

innovasjonssystemet i hele landet er et konkurransefortrinn for Norge. Prioriterte tiltak er å styrke 

den regionale kapasitetsløft-satsingen, utvikle satsing for regionale forskerforsterkningsmidler, 

satsing som øker mobiliteten mellom næringsliv og forskningsinstitusjonene og styrke insentivene for 

å bruke næringsphd-ordningen i regioner med lav forskningskompetanse. Resultatet vil være at flere 

næringsaktører i hele landet deltar i fremtidsrettede utviklingsløp, at det er et tettere samarbeid 

mellom næringsliv og forskningsinstitusjonene. Effekten er fremtidsrettet næringsliv, nye verdikjeder 
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og relevante forskere som på viktige områder for landet vil understøtte ny næringsvekst i mange år 

fremover.  

Innovasjonsarena for stat og kommuner 
Innovasjonsarena for stat og kommuner skal bidra til å bygge opp en åpen arena for innovasjon i 

offentlig sektor. Satsingen vil sikre forskningsstøtte til ulike faser av innovasjonsprosessen, bygge 

kunnskap, kompetanse og samarbeid gjennom OFFPHD-ordningen, bidra til å forsterke 

kunnskapsgrunnlaget for og om offentlig sektor, bidra til utvikling av nye sosiale innovasjoner, nye, 

forbedrede og mer effektive tjenestetilbud, nye produkter og digitale løsninger, nye modeller for 

organisering av sektoren, nye styringsprinsipper og smarte offentlige innkjøp. Ved å samle og styrke 

innsatsen innenfor en åpen arena skal satsingen bidra til å styrke den forskningsbaserte 

kunnskapsutviklingen og innovasjonsarbeidet i offentlige virksomheter med utgangspunkt i offentlig 

sektors behov og utfordringer. 

Kompetanseløft for næringslivsomstilling - Grunnbevilgning  
Norsk næringsliv står foran betydelige endringer både i struktur og i art. Behovet for å stimulere 

næringslivet til forskningsbasert entreprenørskap innenfor digital transformasjon og grønn omstilling 

er betydelig. Dagens samfunnsutfordringer krever derfor mer samhandling mellom næringsliv, 

offentlig sektor og forskningsinstitusjoner enn noen gang før. Norges fremtidige næringsutvikling er 

avhengig av forskningsinstitusjoner som både er drivere for ny næringsutvikling, og som samarbeider 

tett med norske bedrifter. De teknisk-industrielle (TI-) instituttenes primæroppgave er næringsrettet 

FoU. TI-instituttene er tydelige på at deres økonomiske rammevilkår gjør det svært utfordrende å 

etablere ny kunnskap på områder der det ennå ikke finnes et etablert og betalingsdyktig næringsliv. 

Dette utsagnet er støttet av flere uavhengige rapporter. Forskningsrådet foreslår derfor å øke TI-

instituttenes grunnbevilgning med 370 mill. kroner over en fireårsperiode, med en økning på 100 

mill. kroner i 2023. Økningen bør skje innenfor spesifikke innsatsområder som er sentrale for 

næringslivets omstillingsbehov; stikkord her er grønn vekst og digitalisering.   

3 Velfungerende forsknings- og 

innovasjonssystem 
 

Full uttelling i Horisont Europa 
Skal norske aktører få full uttelling i Horisont Europa må sentrale økonomiske støtteordninger som 

STIM-EU ha et volum som møter behovet, og som svarer til regjeringens mål og ambisjoner med 

deltakelsen. Innføringen av missions og vektleggingen av grønn omstilling gir store muligheter for 

norsk næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer.  

Datainfrastrukturer for å møte fremtidens forskningsbehov 
Datainfrastrukturer for å møte fremtidens forskningsbehov skal bidra til at vi skal kunne nyttiggjøre 

oss av mulighetene det store tilfanget av data gir til å gjøre vitenskapelige framskritt, verdiskaping og 

til å løse store samfunnsutfordringer. Forskningen er i endring og de fleste forskningsfelt er mer 

datadrevet enn tidligere. Dette, sammen med ambisjonen om åpen forskning og FAIR data, øker 

behovet for lagring og tilgjengeliggjøring av data og tungregning. For å nå nasjonale ambisjoner 
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knyttet til åpen forskning og for å kunne nyttiggjøre oss av potensialet som ligger i tilgjengeliggjøring 

og gjenbruk av date, er det behov for å bygge kapasitet. Vi må satse nasjonalt og samarbeide 

internasjonalt.  Det foreslås et fellesløft, på tvers av sektorer, for å bidra til å øke investeringene i 

datainfrastrukturer og sikre kapasitet, effektivitet, utvikling og bærekraftig drift. 

4 Hav 

Forsterket satsning i Nord/Arktis- Arven etter Nansen 
Vekstforslaget vil bidra med økt kunnskap som er nødvendig for å følge med på endringene i 

Nord/Arktis, forstå disse endringene og for å få til et grønt skifte. Endringene i Arktis vil påvirke ikke 

bare regionalt, men også globalt, og ha konsekvenser for samfunn og næringsutvikling i tillegg til 

arter og økosystem. Norge har et særskilt ansvar for Arktis og Svalbard, og en styrking av 

polarforskningen vil frembringe kunnskap til beste for forvaltningen, næringslivet og 

samfunnsutviklingen, og bidra til at Norge er en ledende polarnasjon.  

Havforskningstiåret 
Havet har stor oppmerksomhet globalt, og FN har vedtatt et havforskningstiår (2021-2030) for 

bærekraftig utvikling. 2030-agendaen er retningsgivende for tiåret. Havmålet står sentralt, men et 

sunt hav er avgjørende for å nå flere av bærekraftsmålene. En satsing på havforskningstiåret 

forutsetter deltakelse internasjonalt, men også styrking av forskning og samarbeid nasjonalt. Tre 

områder peker seg ut: 1) langsiktig målretta innsats, ikke minst på biodiversitets- og 

økosystemforskning, 2) havmiljø og havforvaltning og 3) vektlegging av bærekraft i havbruk og fiskeri. 

Satsingen vil utnytte og styrke Norge som ledende havforskningsnasjon og forsterke internasjonalt 

samarbeid. 

Verdensledende på havbruk til havs 
Satsingen, Verdensledende på havbruk til havs, forener flere av Norges sterke havnæringer. 

Havbruksnæringen og maritim næring er blant Norges mest globale, innovative og framtidsrettede 

næringer og har sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger for andre næringer som gjør dem til en 

viktig drivkraft i norsk økonomi. Denne satsingen vil kunne gi omstilling og vekst i havbruksnæringen. 

Med lokaliteter og produksjon lengre til havs vil det det være mulig med økt bærekraftig 

matproduksjon. Satsingen vil utnytte kompetanse og løsninger fra ulike havnæringer. Havbruk til 

havs-satsingen vil være todelt med grunnleggende og forskningstung innsats på biologiske 

utfordringer knyttet til mer eksponert havbruk på den ene siden og teknologiutvikling for havbruk til 

havs på den andre siden.  

Grønn omstilling av maritim næring 
Dette satsingsforslaget tar utgangspunkt i den store omveltningen i maritim virksomhet som krav til 

reduserte utslipp og behov for digitalisering nå fører til. Det foreslås en målrettet og koordinert 

satsing for å bidra til at Norge kan utvikle sin verdensledende maritime næring og leverandør-

industrien. Som en maritim stormakt og med verdensledende leverandørindustri sammen med 

sterke maritime forskningsmiljøer, vil kravet om kutt i klimagassutslipp og introduksjon av digitale 

løsninger åpne for store markedsmuligheter for norsk maritim næring. Forslaget innebærer en 

styrking av satsingene i Forskningsrådet som finansierer forsknings-, innovasjons- og demonstrasjons-

aktiviteter mot maritim næring, og det vil bidra til en videre utvikling av samarbeidet med de andre 

virkemiddelaktørene og de maritime næringsklyngene.  
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Tematikken inkluderer: 

- Utvikle og demonstrere grønn maritim teknologi 

- Økt forskningskapasitet innen grønn skipsfart 

- Forbedret energieffektivitet for sjøtransport 

- Hydrogenbaserte drivstoff fra: 

o  Naturgass med CCS (blå hydrogen) 

o Fornybar elektrisitet (grønn hydrogen) 

- Maritim batteriteknologi 

- Avanserte biodrivstoff 

- Digitalisering av skipsfart og autonome fartøyer 

Mineralressurser på havbunnen 
Satsingsforslaget er rettet mot mineralressurser på havbunnen. Det har lenge vært kjent at 

havbunnen inneholder viktige mineralressurser. Disse kan bli en ny kilde for råstoffer som er viktig 

for en grønnere økonomi. En mulig ny næringsvirksomhet basert på mineralressurser i havbunnen er 

en del av prioriteringene som trekkes opp i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og i 

regjeringens Havstrategi. Aktualiteten av en ny FoU satsing har styrket seg ettersom åpningsprosess 

nå er satt i gang. Kunnskapen er begrenset om hvor store mineralressurser Norge har på 

kontinentalsokkelen, om utvinning av disse ressursene kan bli økonomisk lønnsom, hvilken 

miljømessig påvirkning virksomheten vil ha, og hvilke konsekvenser og tiltak som dette medfører. Det 

foreslås derfor en ny satsing på havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel. Forslaget retter seg 

både mot grunnleggende forskning, teknologiutvikling og demonstrasjon i relevant næringsliv. 

Petroleum på vei mot et nullutslippssamfunn 
Utfordringen er at Norges største næring og inntektskilde også avgir klimagass. Forskningsrådet skal 

derfor rette sin innsats mot å utvikle petroleumssektoren mot nullutslipp samtidig med nødvendige 

tiltak for en kostnadseffektiv utnyttelse av ressursene. Tiltak igangsettes ved en forsterket og 

målrettet innsats gjennom Forskningsrådets søknadstyper og på en slik måte at innovasjonstakten 

økes. Resultater av satsingen skal bidra til målet om netto null utslipp i 2050 og samtidig utvikle 

sektoren for å ivareta både økonomisk og miljømessig bærekraft. En slik utvikling innebærer bl.a. en 

integrasjon av energisystemene offshore og minsker statens direkte og indirekte inntektstap. 

5 Grønt skifte 

Sirkulær økonomi 
Satsingsforslaget Sirkulær økonomi skal bidra til forskning og innovasjon som skaper omstilling mot 

en sirkulær økonomi og som vurderer virkningene av en slik omstilling. Det er viktig å relatere 

satsingen i størst mulig grad til EU sitt arbeid innenfor feltet. Videre er det avgjørende å se 

utfordringene og mulighetene i sirkulær økonomien i et systemperspektiv, samtidig som konkrete 

forskningsbehov adresseres. Forskningsrådet mener det må utvikles kunnskap på alle nivåer og i alle 

sektorer og vil ta i bruk både forsknings- og innovasjonsrettede virkemidler. Overgang til en sirkulær 

økonomi er avgjørende for å redusere klimagassutslipp og belastningen på natur og biologisk 

mangfold som dagens ressursbruk medfører. Forskere, produsenter, teknologileverandører, 

myndigheter, forvaltningen, sivilsamfunn og andre aktuelle aktører må samarbeide på tvers av 

sektorer og fagdisipliner for å realisere omstillingen som kreves. 
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Bærekraftig bioøkonomi og forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer 
Bærekraftig bioøkonomi og forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer er en hovedpilar i det 

grønne skiftet og vil ha sterk problemløsende effekt når jordens klima og miljø skal bedres. Dypest 

sett handler dette om grunnlaget (ressurser, arealer og natur) for bioproduksjon i havet og på 

landjorda. Rene og sunne hav, bevaring av naturen, gjenopprettelse av naturmangfold 

og god jordhelse, og bedre ressursutnyttelse, er en forutsetning.  I konteksten av klima- og 

miljødimensjonen, sirkulærøkonomisk tenking og næringsdimensjonen fremmes to hovedgrep: 

1. Forene natur, miljø og klima med verdiskaping, og 2. Fremdyrke verdiskapingspotensialet -

 sektorovergripende. Tiltakene favner alle typer samarbeidsprosjekter i FR, samt samarbeid om 

bioøkonomi i virkemiddelapparatet.  

Zero  - mot nullutslipp i samferdselssektoren 
Satsingsforslaget Zero  - mot nullutslipp i samferdselssektoren, vil bidra til at de samlede 

klimagassutslipp fra transport reduseres og bidrar til at målet om 45% reduksjon i utslippene fra ikke-

kvotepliktige sektorer innen 2030.   Samtidig vil satsingsforslaget bidrar til et transportsystem med 

bedre fremkommelighet, økt sikkerhet og bedre beslutningsverktøy i planlegging og gjennomføring 

av infrastrukturinvesteringer. Gjennom å utnytte muligheter som blant annet ligger i koplingen av 

verdikjedene innenfor miljøvennlig energi og utviklingen av digitale løsninger i transportsektoren kan 

Norge få ny teknologi raskt over i anvendelse og utvikle løsninger som er internasjonalt 

konkurransedyktige. Samtidig vil økt forskningsbasert kunnskap innen beslutningsstøtte og analyse 

bidra til at man får mer igjen for investeringene over NTP. Etablering av forskningssentra vil være et 

er avgjørende bidrag for at Norge i økende grad lykkes i Horisont Europa både som både vil bidra til 

kunnskapsutviklingen, hente hjem ny kunnskap og kunne posisjonere transportvirksomhetene i 

internasjonale markeder.  

Grønt skifte –verdiskaping norske fortrinn 
Forslaget tar utgangspunkt i behovet for styrking av den målrettede FoU-satsingen som skal 

til for å kunne utnytte Norges fordeler som et land som på mange måter har bygget sin 

velstand på utnyttelse av energiressurser. Den store globale energiomleggingen åpner store 

markeder som vil bli utviklet de kommende årene og mange land satser tungt i det globale 

"race to zero". En realisering av Norges muligheter forutsetter at det satses målrettet på 

FoUoI som kan bygge kompetanse og kunnskap og styrke innovasjonsevnen i næringslivet, 

offentlig sektor og norske forskningsmiljøer mot: 

- Hydrogen og hydrogenbaserte drivstoff i hele verdikjeden fra produksjon til bruk 

- Havvind med basis i offshore leverandørindustrien 

- Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) 

- Industriproduksjon med lavt eller null karbonfotavtrykk 

- Batteriindustri basert på norske energiressurser 

- Grønn skipsfart (eget vekstforslag) 

Mat, miljø og helse 
Mattrygghet er satsingsområder for "matdepartementene" LMD og NFD. Kunnskap om økt 
mattrygghet og hvordan ernæring påvirker helse er sentral politikkområder. Det faglige grunnlaget 
for å utvikle råd og tiltak (bla. gjennom Mattilsynet) er avhengig av et oppdatert kunnskapsgrunnlag. 
Satsing på mat, miljø og helse vil bidra til at matproduksjon i enda større grad enn i dag kan levere 
trygg og ernærigsrik mat, tilpasset ulike grupper. Det vil potensielt kunne løfte "norsk mat" som et 
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enda sterkere "merkebrand" når det kommer til forbrukertrygghet og tillitt til at den maten vi spiser i 
tillegg har gunstige helseeffekter, nasjonalt og gjennom den maten vi eksportere globalt. 
 

Naturmangfold - en forutsetning for et grønt skifte 
Satsingsforslaget Naturmangfold - en forutsetning for et grønt skifte er avgjørende for å møte 

naturkrisen med et bedre kunnskapsgrunnlag. Samfunnsutfordringen er akutt og temaet er 

underfinansiert i Forskningsrådet særlig innenfor det landbaserte området. Det er god kapasitet i 

forskningsmiljøene. Innsatsen som foreslås er variert, balansert mellom brede utlysninger, 

kunnskapsplattformer som skal fremme tverrsektorielt samarbeid og dialog, og kunnskaps-

oppsummeringer – nasjonalt og internasjonalt. Satsingen skal understøtte kunnskapsbaserte 

avveiinger av ulike samfunnshensyn i beslutninger der biologisk mangfold berøres i stat, kommuner, 

privat sektor og samfunnet for øvrig. Potensialet for næringsutvikling bl.a. knyttet til "naturbaserte 

løsninger" er lovende.  

6 Helse og velferd 
 

Antimikrobiell resistens 
Antimikrobiell resistens (AMR) er en global trussel mot helse og velferd hos mennesker og dyr. 

Sykdomsutbrudd med antibiotikaresistente bakterier er blant de mest sannsynlige krisescenarioene 

som kan ramme Norge og verden, ved siden av pandemi og legemiddelmangel. Norge er i en gunstig 

situasjon sammenlignet med mange andre land når det gjelder forekomst av resistens, men det kan 

raskt endre seg. Resistensproblemet respekterer hverken landegrenser eller artsgrenser og spres av 

både mennesker og dyr. Satsingen skal særlig fremme samarbeid utfra én-helse-perspektivet, styrke 

nasjonal beredskap, produksjon og globalt forskningssamarbeid. 

Kunnskapsbaserte kommunale tiltak og tjenester 
Bare 10 % av offentlige helseforskningskroner brukes på kommunal sektor, mens de står for 50 % av 

tjenestene. Sammenliknet med dens størrelse og samfunnsmessige betydning er dette en uheldig 

skjevfordeling som må møtes med mange tiltak. Ett av de er dette satsningsforslaget. Kommunale 

ansvarsområder innenfor helse, velferd, omsorg og oppvekst er hovedfokuset.  

Kreftoppdraget – for utvikling av presisjonsmedisinen 
Norge trenger et kreftoppdrag for å kunne utnytte EUs betydelige satsning på kreftområdet. En 

bærekraftig framtidsrettet helsetjeneste krever personlig tilpasning. Kreftområdet er lokomotivet for 

utvikling av presisjonsmedisinen, som EU nå satser tungt på. Det vil gi forskningen på området et 

byks inn i framtidens helsetjeneste og gi grunnlag for næringsutvikling. Det er behov for koordinering 

av den nasjonale innsatsen på området for at norske kreftmiljøer skal kunne delta i front, være 

attraktive for internasjonale samarbeid, gi innovasjoner til norsk næringsliv og drive utviklingen av 

presisjonsmedisin innenfor kreft og over til andre sykdomsgrupper nasjonalt og internasjonalt. 

Kompetanse for et arbeids- og samfunnsliv i endring  
Kompetanse for et arbeids- og samfunnsliv i endring vil styrke den forskningsbaserte kunnskapen om 

hvordan vi kan lykkes med å nå arbeidslivets behov for kompetanse, bidra til en bærekraftig 

verdiskaping og sikre norsk konkurransekraft globalt. Norge har behov for å skape mer, inkludere 
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flere og tette kompetansegapet slik at arbeidslivet har bedre tilgang på kompetanse av høy kvalitet. 

En kunnskapsbasert og sektorovergripende kompetansepolitikk vil sikre at utdannings-, forsknings- 

og innovasjonssystemet møter samfunnets og arbeidslivets behov. Å styrke den tverrfaglige 

forskningen om kompetansesystemet, bedre kunnskapsgrunnlaget for kompetansepolitikken 

gjennom tiltak som fremmer forskning av høy kvalitet og styrke koblingen mellom forskningsmiljø, 

utdanning og arbeidsliv vil føre til utvikling og fornyelse for hele samfunnet. 

Ulikhet og oppvekst – forskning og innovasjon for redusert utenforskap 
Forskningsrådet innretter sin innsats på forskning som vil sikre god helse og velferd i en mangfoldig 

befolkning. Det innebærer å investere i forskning som kan bidra til effektive tiltak for å redusere 

ulikheter i levekår og helse. Målet er å sikre en trygg oppvekst, gode levekår og utdannings-

muligheter og god helse fra ung alder. Forskningsrådets oppgave er å finansiere forskning gjennom 

nasjonale konkurransearenaer for å sikre at forskningen holder høy kvalitet samt bidra til å bygge 

kapasitet på områder der det trengs sektorovergripende kunnskap. Internasjonaliseringen av norsk 

forskning er en viktig del av dette. 

Likestilling og mangfold i vår tid 
Likestilling er en av de fundamentale verdiene i vårt samfunn og et avgjørende økonomisk og sosialt 

fundament for velferdsstaten. Paradoksalt nok er dette noe som i stor grad "tas for gitt", uten 

betydelig forskningsinnsats for å forstå hvorfor og hvordan. Vi står nå i en situasjon hvor samfunnet 

er i rask endring. Grunnet generell globalisering og økt migrasjon blir samfunnet stadig mer 

mangfoldig og komplekst. Dette gir nye utfordringer, men også muligheter. Det er behov for en 

målrettet, nasjonal forskningsinnsats for å få mer kunnskap om nye utfordringer og hvordan vi best 

møter disse og utnytter mulighetene. God og oppdatert kunnskap er viktig som beslutningsgrunnlag 

for utforming av ny politikk. Samtidig gir økt kunnskap på dette feltet viktige og relevante bidrag til 

en kunnskapsbasert offentlig debatt, både nasjonalt og internasjonalt.  

Velferdssamfunnets økonomiske bærekraft 
Forskning på velferdssamfunnets økonomiske bærekraft omfatter både konjunkturer, strukturer og 

politikk. De økonomiske krisene knyttet til koronaviruspandemien, oljeprisfallet og uroen i 

valutamarkedene illustrerer behovet for å frembringe ny kunnskap og nye modeller for 

makroøkonomiske analyser, som i større grad inkluderer mikroøkonomiske data. Det er også behov 

for å forstå hvilke muligheter som oppstår for omstilling, effektivisering og omfordeling, bl.a. knyttet 

til fremveksten av en datadrevet økonomi, klima- og miljøutfordringene samt demografiske 

endringer. Det trengs kunnskap for å identifisere, forstå og håndtere årsakene til, og ringvirkningene 

av, de raske skiftene i den økonomiske utviklingen. Satsingen skal gi bedre grunnlag for å kunne 

forklare sentrale mekanismer, blant annet i samspillet mellom penge- og finanspolitikk, og for å 

utforme en bærekraftig, effektiv, helhetlig og kunnskapsbasert økonomisk politikk, herunder også 

skatte- og avgiftspolitikken for å sikre en bærekraftig finansiering av velferdssamfunnet. 

7 Teknologi og digitalisering 

Ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens 
Ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens (KI) skal bidra til å bygge tilstrekkelig kompetanse 

på KI innenfor strategisk viktige områder for samfunn og næringsliv, herunder sikre en ansvarlig tek-
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nologiutvikling, bygge ut den generiske KI-kompetansen og løse utfordringer (barrierer) knyttet til 

forsvarlig tilgang og bruk av data. Internasjonalt samarbeid og arbeidsdeling vil stå sentralt i en sat-

sing som skal sikre at norske verdier, som likeverd, åpenhet, rettsikkerhet, personvern, demokrati og 

etikk, ligger til grunn når det utvikles algoritmer og modeller som påvirker folks dagligliv. Det 

forventes flere gjennombrudd på forskningsfeltet i tillegg til raskere innovasjon og problemløsning, 

nye anvendelser og forretningsområder, endringer i regelverk samt økt kunnskap og trygghet hos 

folk flest om KI og effektene av teknologien.  

 

Muliggjørende teknologiutvikling 
Muliggjørende teknologiutvikling: Rask internasjonal teknologiutvikling utfordrer oss nasjonalt når 

det gjelder å sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på teknologiområdene IKT, nano- og bioteknologi 

til å møte behovene i privat og offentlig sektor. Satsingsforslaget skal utnytte potensialet for radikale 

endringer og transformasjon som ligger i de muliggjørende teknologiene, og er innrettet mot å styrke 

tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid om strategisk forskning, metodeutvikling og 

teknologikonvergens, øke det internasjonale forskningssamarbeidet og eksperimentere med nye 

samarbeidsformer. Satsingen vil gi flere gode, store og relevante FoU-miljøer samt økt tilgang til ny 

teknologi og kompetanse som næringsliv og offentlig sektor trenger til innovasjon og omstilling 

innenfor bærekraftige rammer.  

 

8 Samhørighet og globalisering 
 

Samisk forskning 
Samisk forskning er et bredt og omfattende felt som dekker alt fra temaområdet Språk, 
kulturuttrykk, samisk identitet samfunnsbygging, oppvekst og utdanning, helse, og klima og 
miljø.   Samisk-programmet en svært viktig politisk og symbolsk funksjon når det gjelder samenes 
selvråderett, samt for den praktiske kunnskaps- og kapasitetsutviklingen innenfor samisk forskning. 
Det politiske bakteppet for satsningen har å gjøre med Grunnlovens § 108 hvor regjeringen har som 
mål å legge til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Norge 
har også folkerettslige forpliktelser som legger føringer for samepolitikken, bl.a.  ILO-konvensjon nr. 
169, om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, samt FNs konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter artikkel 27. I tillegg inneholder FNs urfolkserklæring (UNDRIP) også bestemmelser om 
minoriteter og urfolk, selv om denne ikke er rettslig bindende. Å ivareta samiske interesser er et 
nasjonalt anliggende, noe som bl.a. er illustrert ved at det er utarbeidet en egen Stortingsmelding for 
samisk språk, kultur og samfunnsliv, samt utgivelse av årlige Sametingsmeldinger.   
 

Utviklingsforskning 
Satsingsforslaget på utviklingsforskning dekker forskning på områder som er sentrale for Norges 

ambisjoner og forpliktelser knyttet til globalt ansvar, og har betydning for vår internasjonale posisjon 

og omdømme. Forventede resultater er et bedre beslutningsgrunnlag for norsk utviklings- og 

bistandspolitikk, politikkutforming for og implementering av effektive tiltak som bidrar til 

fattigdomsreduksjon og til realisering av bærekraftmålene i lavinntektsland.  
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Migrasjon og integrering 
Migrasjon er et komplekst felt som dekker både frivillig og tvungen migrasjon, både innenfor, men 

først og fremst på tvers av landegrenser. Store migrasjonsstrømmer utgjør derimot en betydelig 

utfordring både for den enkelte migrant, for avsenderland og for mottakerland. En styrket innsats på 

forskning om migrasjon i hele kjeden fra årsaker til regulering og integrering, gjennom utdanning og i 

arbeids- og samfunnsliv, vil både styrke og videreutvikle norsk forskning, informere politikk og 

forvaltning og på sikt kunne sikre en rimelig regulering av innvandring og god integrering i Norge. I et 

langsiktig perspektiv vil forskning på feltet være viktig for å forstå og forebygge årsaker til migrasjon i 

avsenderland. 

Juridisk forskning 
En optimaliseringspott for juridisk forskning skal bidra til å styrke den rettsvitenskapelige 

forskningen i Norge, særlig juridisk forskning med relevans for de store samfunnsutfordringene. På 

alle samfunnsområder er juridiske forhold en viktig del av konteksten og rammebetingelsene for 

samfunnsutviklingen. Det er viktig å styrke den grunnleggende forskningen om disse juridiske 

forholdene, særlig på de områdene hvor det er størst behov for fornyelse og omstilling. En 

optimaliseringspott vil stimulere til flere søknader og mer grunnleggende juridisk forskning rettet inn 

mot de strategiske områdene i strategien. Optimaliseringspotten vil også være et viktig tiltak i 

oppfølgingen av evalueringen av den juridiske forskningen i Norge (legges frem høst 2021). 

Et tryggere samfunn 
Utviklingstrekk som globalisering, digitalisering, klimaendringer, migrasjon, epidemier og politisk uro 

fører med seg endringer i kriminalitetsbildet og økt risiko og sårbarhet som må møtes med kunnskap, 

kompetanse og sikre og effektive digitale løsninger. Gjennom tiltak som inkluderer FoU-samarbeid 

mellom flere fagområder og aktører innenfor ulike sektorer, skal satsingen gi økt kvalitet og kapasitet 

i FoU-miljøene, bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og nye sikkerhetsprodukter og -

tjenester. I tillegg skal satsingen gi ny kunnskap og økt bruk av teknologi på viktige områder som 

straffesakskjede og kriminalitetsbekjempelse. Effekten på sikt vil være økt trygghet for alle. 

Global bærekraft 
Formålet med satsingen på forskning for global bærekraft er å mobilisere til forskning på 

bærekraftsmålene på tvers av sektorer, rettet mot utviklingsland og spesielt mot landene prioritert i 

Regjeringens Panoramastrategi. Norske forskeres deltagelse i internasjonale partnerskap, med særlig 

vekt på ODA-partnerland, er sentralt. Satsingen er en mobiliseringsordning som kan samfinansiere 

forskning med midler fra tematiske budsjettformål. Satsingen skal bidra til å møte utfordringene med 

sektorvis oppfølgingsansvar for bærekraftsmålene samt å bidra til internasjonalt 

forskningssamarbeid om disse. 

Internasjonale relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk 
Internasjonale relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk er et felt som dekker forskning på områder 

som er sentrale for Norges sikkerhet og internasjonale posisjon og omdømme. Forventede resultater 

er et bedre beslutningsgrunnlag for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, politikkutforming for og 

implementering av effektive tiltak som styrker og sikrer Norges trygghet med hensyn til sikkerhets-

situasjonen, økonomiske disposisjoner, handel og vårt forhold de skiftende ambisjoner hos 

stormaktene og hvordan dette påvirker vårt handlingsrom. Et kunnskapsbasert offentlig ordskifte 

rundt utenriks- og sikkerhetspolitikk, er med på å sikre nasjonen mot påvirkning gjennom 

manipulering av data og strategisk propaganda. 
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Saksfremlegg Styremøte521Styremøtemøte 5/2021

Sak 582158/21: Forskningsrådets næringsrelevante portefølje 
Til Styret  
Fra Adm.direktør Mari Sundli Tveit

Ansvarlig direktør Områdedirektørene Anne K. Fahlvik og Fridtjof Unander 
Saksbehandlere Avd.direktørene Frode Georgsen og Sander J. Tufte 

Bakgrunn  
Forskningsrådets vedtekter, langtidsplanen og oppdragene fra en rekke departementer danner 
sammen med vår strategi grunnlaget for at Forskningsrådet er en sentral aktør i det næringsrettede 
virkemiddelapparatet. Utviklingen i politikk, samfunn, næringsliv og forsknings- og 
innovasjonssystemet har preget innsatsen de senere årene. Endringene gir behov for mer samspill og 
med flere aktører, tydeligere arbeidsdeling med bl.a. Innovasjon Norge samt bedre koblinger mellom 
regional, nasjonal og internasjonal innsats.    

Agendasettere som FN, OECD og EU kobler store samfunnsutfordringer og bærekraft til mulighetene 
i forskning og innovasjon og til samspill med næringslivet. Dette er fremtredende i kappløpet som er i 
gang knyttet til fremvoksende markeder for klimaløsninger – og det gjør betydningen av et sterkt 
forsknings- og innovasjonssystem særskilt viktig for Norge da våre eksportinntekter fra olje og gass vil 
falle når verden beveger seg mot nullutslipp.  Norge har et behov for omstilling; alle sektorer skal 
gjennom et grønt skifte og vår næringsstruktur må bli grønn. Norsk næringsliv må vise 
konkurransekraft i nullutslippssamfunnet, og gi oss arbeidsplasser og verdiskaping i bred forstand. De 
store eksportnæringene petroleum, fisk og metaller er alle kunnskapsbasert og utviklet i tett 
samarbeid mellom politikk, næringsliv og forskningssystemet. Forskningsrådet må bidra til å 
videreutvikle slikt samspill gjennom sin rådgiving til departementer og til aktørene, gjennom 
samarbeid i virkemiddelapparatet o.a. og ved å investere for bærekraftig grønn omstilling slik vår 
strategi legger opp til.  

Denne saken er primært en orientering og gir en overordnet status om Forskningsrådets 
næringsrelevante innsats på områder som er viktige for implementering av strategien, så som 
omstilling og diversifisering av næringsstruktur, bedriftsdemografi, samspill med FoU-institusjonene, 
EU og regionene mm. Gjennomgangen gir også innspill til hvorvidt vi er på riktig vei, både mht 
utviklingstrekk og utviklingsbehov. Saken danner også et bakteppe for Styrets behandling av 
porteføljeplanen for industri og tjenestenæringer. 

Hovedpunkter  
Hvordan er den næringsrettede porteføljen definert? 
Gjennom Forskningsrådets merkesystem blir alle investeringer i form av prosjekter og aktiviteter 
merket med fag, forskningstema, bransje- og næringsområde, forskningsart m.m. I tillegg har vi for 
alle prosjekter informasjon om institusjon, FoU-utførende sektor, fylkestilhørighet m.m. Analyser og 
rapportering, som for eksempel porteføljeanalyser og årsrapport, er basert på disse datasettene. Et 
gitt prosjekt kan ha flere merker og vil dermed kunne opptre i ulike porteføljer.  

Den totale næringsrettede porteføljen er summen av alle prosjekter og aktiviteter som er merket 
med en bransje eller et næringsområde. I sum utgjør dette nær 50 prosent av alle Forskningsrådets 
investeringer. Andelen har vært relativt konstant over de siste årene og består av: 

- Næringsrettede strategiske satsinger innenfor områder som energi, petroleum, samferdsel, 
maritim, havbruk og bioøkonomi, finansiert av departementene OED, NFD, KLD, SD og LMD 

- Åpne næringsrettede og næringsrelevante arenaer for UHI finansiert av NFD 
- Regionalt rettede ikke-tematiske satsinger finansiert av KMD 
- Grunnbevilgning til forskningsinstitutter, hovedsakelig til teknisk-industrielle og 

primærnæringsinstitutter  
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- SFI, FME, nærings-phd, finansiert av KD og OED  
- Stor andel av muliggjørende teknologi-satsingene finansiert av KD, NFD, KMD mfl 
- Prosjekter innenfor infrastruktur, SFF, FRIPRO mm som er merket næringsrelevant 

En viktig andel av den næringsrelevante porteføljen består altså av prosjekter og aktiviteter som er 
finansiert gjennom satsinger som ikke er direkte næringsrettet, men som er merket som også 
relevant for vårt næringsoppdrag. Slike investeringer bygger kvalitet, kapasitet og bidrar til talent- og 
systemutvikling av betydning for samspillet mellom forskningsinstitusjonene og dagens og 
morgendagens næringsliv. 

Forskningsrådet har også tjenesteleveranser i form av rådgiving, mobilisering og søknadsvurdering 
for SkatteFUNN, Regionale forskningsfond og bransjefond innenfor landbruk og havbruk, samt et 
viktig oppdrag knyttet til Horisont 2020 og Horisont Europa.    

Den næringsrelevante porteføljens profil 
Forskningsrådets årsrapport 2020 omtaler en portefølje av næringsrelevante prosjekter på ca 5 mrd. 
kroner.  Energi, og dernest IKT, olje og gass og fiskeri og havbruk er de største områdene, etterfulgt 
av helse, industri og landbruk (Figur 1). Ett gitt prosjekt kan ha flere merkinger, for eksempel både 
energi og IKT dersom prosjektet er relevant begge disse områdene.  

Figur 2 viser hvordan ulike budsjettformål treffer næringsområdene. For eksempel omfatter energi 
næringsområder innenfor energibruk i transport, industri og bygg – i tillegg til prosjekter knyttet til 
energisystemer, energilagring og energiproduksjon. Relativt sett har IKT, helse og industri vært av de 
områdene med stor vekst særlig på åpne arenaer og er nå blant de større områdene. 
Næringsområder med mindre FoU-tradisjoner som bygg og anlegg og transport har vist god vekst de 
siste årene, mens tjenestesektorene er små og har svak vekst.  

Instituttsektoren er en stor aktør på alle de største områdene, bortsett fra innenfor helse. 
Instituttenes grunnbevilgning utgjør en del av dette, og instituttene er også prosjektansvarlig for en 
rekke prosjekter fra ulike budsjettformål (Figur 2) innenfor de ulike næringsområdene.  Fordelingen 
mellom FoU-sektorene (prosjektansvarlig aktør) i den næringsrettede porteføljen er vist i Figur 3.

Figur 1: Forskningsrådets næringsrelevante portefølje i 2020 (igangsatte prosjekter, i mill. kroner) 

på næringsområder og FoU-sektor for prosjektansvarlig aktør. SkatteFUNN, RFF og EU er ikke inkludert.
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Figur 2: Forskningsrådets næringsrelevante portefølje i 2020 (igangsatte prosjekter, i mill. kroner) 

på næringsområder og budsjettformål. SkatteFUNN, RFF og EU er ikke inkludert. 

Figur 3: Forskningsrådets næringsrelevante portefølje pr år for 2015-2020 pr prosjektansvarlig FoU-sektor 

(igangsatte prosjekter, i mill. kroner) SkatteFUNN, RFF og EU er ikke inkludert. 

Hva med SkatteFUNN og EU? 
I SkatteFUNN er IKT-området klart størst, og over dobbelt så stort som olje og gass og helsenæring (Figur 4), 
etterfulgt av fiskeri/havbruk og vareproduserende industri. I motsetning til for Forskningsrådets øvrige 
ordninger er hvert SkattFUNN-prosjekt kun merket med ett næringsområde. IKT-porteføljen har vekt på 
eksperimentell utvikling og mange IKT-bedrifter og digitaliseringsprosjekter faller i denne kategorien. 
SkatteFUNN treffer også ulike tjenestenæringer da ordningen er åpen for bedriftsinterne utviklingsprosjekter 
på annet vis enn Forskningsrådets øvrige ordninger med sitt krav om høyere forskningsinnhold og 
konsortiesamarbeid.  SkatteFUNN hadde en stor vekst en periode, men tilsøkningen har flatet ut og hatt en 
svak nedgang de siste par årene.  Erfaringen viser at SkatteFUNN gir en god indikasjon på trendendringer. 
Forskingsrådet har de senere årene aktivt koblet SkatteFUNN-porteføljen sammen med næringsporteføljene i 
arbeidet med mobilisering, rådgiving og porteføljeanalyser.   
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Figur 4: SkatteFUNNs næringsområder og estimert skattefradrag pr område (2020, i mill. kroner).  

Norske bedrifter har hatt økende gjennomslag utover i Horisont 2020 og i første fase av Horisont 
Europa. Næringslivet står nå for anslagsvis en tredjedel av returen til norske aktører. Særlig har 
næringsrelevante samarbeidsprosjekter innenfor bioøkonomi, marin og energi og SMBer innenfor 
ulike teknologiområder og helse hatt suksess på EUs arenaer. EU-prosjektene utgjør en viktig og 
økende andel av den næringsrettede porteføljen. Nettverkene, partnertilgangen og markedsnærhet 
er fremhold som svært viktig for norske bedrifter som deltar på EU-arenaen. Muligheten som ligger i 
Horisont Europa, Green Deal, Digital Europa mm. har stor nasjonal betydning for næringslivet og dets 
FoU-partnere.  Horisont Europas ulike tematiske områder passer norske aktører godt og EUs 
samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner ligner dem vi bruker hjemme. 
Den nye søylen EIC (European Innovation Council) åpner for teknologiutvikling- og skalering av 
grensesprengende forskning og radikal innovasjon fra forskningsinstitusjoner, gründere og SMBer. 
Innrettingen er i tråd med våre nasjonale ordninger for nyskaping og kommersialisering fra 
institusjonene og med SMB-støtten til teknologi- og forretningsutvikling.       

Figur 4: Næringsrelevant innsats i Forskningsrådet, EU og SkatteFUNN (2020, i mill. kroner). Dobbeltmerking 

forekommer for Forskningsrådets ordninger, men ikke for SkatteFUNN og EU-prosjekter.  

Hvordan er samspillet med FoU-institusjonene? 
Av Forskningsrådets næringsrelevante portefølje i 2020 (SkatteFUNN og EU ikke inkludert) var 
instituttsektor prosjektansvarlig for nær 50 prosent av innsatsen, og næringsliv i underkant av 30 
prosent (Figur 3). Den næringslivsledede andelen er i hovedsak prosjekttypen innovasjonsprosjekter 
(kortform IPN) og benyttes på åpen arena (BIA) og i mange av de strategiske satsingene (for energi, 
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petroleum, havbruk mfl).  Hensikten er både å stimulere til private FoU-investeringer og å 
risikoavlaste bedrifter i et FoU-løp. Forskningsrådet dekker typisk en tredjedel av prosjektkostnadene 
og næringslivet det resterende. Prosjektene krever samarbeid og kunnskapsspredning. I nær alle 
prosjekter deltar både en rekke bedrifter og forskningsinstitusjoner. Instituttene er den hyppigst 
forekomne aktøren og den offentlige støtten til bedriften går i stor grad til kjøp av FoU-tjenester fra 
institusjonene som deltar (Figur 5a).         

Det næringsrettede oppdraget omfatter også å bygge kompetanse i forskningsinstitusjonene på 
områder av betydning for dagens og morgensdagens næringsliv. Det rettede innsatsen for dette 
gjøres i all hovedsak i de strategiske næringsrettede satsingene (for energi, petroleum, havbruk mfl) 
ved bruk av prosjekttypen kompetanseprosjekter. Prosjektene ledes av norske FoU-institusjoner og 
de offentlige midlene er rettet til disse. En rekke bedrifter deltar gjennom in-kind-bidrag. FoU-
institusjoner både i inn- og utland deltar, og det er her en bredere deltagelse med institutter, UH, 
utenlandske institusjoner og offentlige aktører i Norge i prosjektene (Figur 5b).   

Figur 5: a) Prosjekttypen innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og b) prosjekttypen kompetanseprosjekter 
(KSP) i 2020 med antall samarbeidspartnere fordelt på FoU-sektor. 

Hvordan ser de direkte investeringene til næringslivet ut? 
De næringslivsledede prosjektene (IPN) har de siste årene utgjort ca 15 prosent av Forskningsrådets 
totale investeringer, dvs ca 1,5 mrd. kroner (+/-) årlig. IPN-budsjettet for 2021 er lavere enn de 
foregående årene, inkl toppåret 2020 med flere IPN-tiltakspakker. Størrelsen på IPN er gitt dels 
gjennom NFDs budsjettet til åpen arena for næringslivet (BIA) og dels gjennom de ulike 
næringsrettede porteføljestyrenes budsjett og i den grad de anvender IPN.  Det er i økende grad en 
diversifisering av næringsporteføljen (Figur 1) og et økende innslag av yngre bedrifter og mange 
bedrifter som ikke tidligere har vært prosjektansvarlige i Forskningsrådets ordninger (Figur 6).     

Figur 6: a) Alder på prosjektansvarlig bedrift (innovasjonsprosjekter/IPN) i perioden 2015-2020 og b) andel nye 
prosjektansvarlige bedrifter (dvs ikke ledet IPN eller nærings-phd-prosjekt før) for årene 2018, 2019 og 2020. 

Når vi bedrifter i hele landet? 
Forskningsrådet skal bidra til FoU-aktive bedrifter i hele landet.  Figurene 7 og 8 viser den fylkesvise 
tilhørigheten til prosjektansvarlige bedrift i ulike ordninger. Fordelingen speiler dels antall bedrifter i 
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målgruppen i fylkene, dels næringsstrukturen i fylkene, dels store bedrifters hovedkontoradresse, og 
dels den enkelte ordningens innretting. For eksempel vil EU-dataene være preget av noen få meget 
store prosjekter til enkelte fylker. For bedrifter som søker innovasjonsprosjekter/IPN synes 
suksessraten å være uavhengig av fylke. Forskningsrådet legger stor innsats inn i å mobilisere og 
rådgi bedrifter i alle fylker gjennom vårt regionale apparat og samarbeid i virkemiddelapparatet.     

Figur 7: a) Antall aktive innovasjonsprosjekter/IPN i 2020 og b) antall søknader og antall innvilgede 
innovasjonsprosjekter/IPN i 2020 med prosjektansvarlig bedrifts fylkestilhøringhet. 

Figur 8: a) Antall aktive SkatteFUNN-prosjekter i 2020 og b) Horisont2020-støtte (mill EURO) til norske bedrifter 
i perioden 2014-2020 med prosjektansvarlig bedrifts fylkestilhøringhet. 

Hvilke porteføljestyrer har et særlig næringsrettet fokus? 
Forskningsrådets næringsrelevante portefølje er altså bygget opp av aktivitet som bevilges med dette 
som formål, samt av investeringer med annen primærhensikt, men som også er relevant for vårt 
næringsoppdrag. Styret foretar næringsrelevante investeringer i sentre, grunnbevilgningen til 
instituttene og nærings-phd, dels også gjennom infrastrukturordningen. Den øvrige målrettede 
næringsinnsatsen er lagt til seks porteføljestyrer (Figur 9) som samlet har et 2021-budsjett på vel 4,1 
mrd. kroner for å bygge kvalitet, kapasitet og kompetanse i FoU-institusjonene, for samspill nasjonalt 
og internasjonalt, for å adressere store samfunnsutfordringer og grønn omstilling og for å øke de 
private FoU-investeringene i bredden av norsk næringsliv.       

Figur 9: Porteføljestyrer med særlig næringsrelevant fokus og deres budsjett for 2021.  
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Når vi målene i strategien? 
Strategiens hovedmål Bærekraftig omstilling, Grensesprengende forskning og radikal innovasjon, 
Omstilling i næringsliv og offentlig sektor og Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem samt 
de fem innsatsområdene har kvalitative tiltakspunkter som treffer vårt næringslivsoppdrag. 
Administrasjonen vil i en senere sak gi en oppdatering på hvordan strategien i bredt er fulgt opp.   

Viktigste utviklingstrekk for den næringsrelevante innsatsen er som følger; 
- Det er en økende bredde mht bransjer og næringsområder, utfordringer prosjektene adresserer 

og mht til bedriftsdemografi. Vi når flere bedrifter i hele landet enn før. 
- Det er en tydelig grønn og digital profil på porteføljen totalt, og pr næringsområde.   
- Flere områder har god vekst selv uten egne satsinger. Bedrifter og deres FoU-partnere innenfor 

IKT, industri, helse og bygg konkurrerer godt på de åpne næringsrettede arenaene.  
- Det er nå flere verdikjedesatsinger og økt samarbeid i virkemiddelapparatet og med andre 

offentlig aktører i tiltak som Grønn plattform og Pilot-E, -T og -H. Slike satsinger bidrar til viktig 
samarbeid mellom FoU-institusjonene, næringsliv og ofte også offentlig sektor,  

- Den økte tilsøkning fra næringslivet i 2020 er vedvarer i 2021. Det avslås flere støtteverdige 
søknader enn tidligere. Omlegging til flere årlige bevilgninger er positivt mottatt.  

- Norske bedrifter har hatt økende gjennomslag i EUs ordninger.  
- Evalueringer av ordninger som for eksempel FME, BIA, SkatteFUNN og regionale tiltak har vært 

positive og slike legges løpende frem for styresystemet vårt.  Regulære effektmålinger av 
samfunns- og bedriftsøkonomisk nytte er del av regjeringens mål- og resultatstyring av 
Forskningsrådet og inngår i den årlige årsrapporteringen til departementene. Dette omfatter for 
eksempel analyse av enkeltprosjekter over tid og vurdering av økonomisk utvikling og 
sysselsetting i bedrifter som har fått støtte sammenlignet med tilsvarende ikke-støttede 
bedrifter.     

Viktige utviklingsbehov kan oppsummeres i følgende punker; 
- Tjenestenæringer som handel, reiseliv, kultur mm har svake FoU-tradisjoner og når ikke opp i 

konkurransen. De har kunnskapsbehov knyttet til bærekraft og sirkularitet, digitalisering og 
forretningsmodeller mm. og vi må vurdere særskilte tiltak for mobilisering, koblinger til FoU-
institusjonene, samarbeid med land og aktører med erfaring og også rettede utlysninger.  

- Vi må ha tydeligere bærekraftkrav og -kriterier i næringsrettede utlysninger, og det skal vurderes 
om EUs taksonomi skal legges til grunn slik som vi gjorde i Grønn plattform.    

- Kompetansebygging på fremvoksende områder og felt uten strategiske satsinger er lite 
systematisk og uforutsigbarhet for bl.a. instituttene. Samspill mellom porteføljestyrene og 
rettede utlysninger bør vurderes. 

- Omfanget av verdikjedesatsinger også på nye og fremvoksende områder må økes gjennom 
samarbeid i porteføljestyrene og i virkemiddelapparatet.  

- Mobilisering, rådgiving og forenkling må til for å nå næringsliv i hele landet. Samarbeidet i 
virkemiddelapparatet må forsterkes og regionale, nasjonale og internasjonale tiltak kobles.  

- Innslaget av radikale innovasjonsprosjekter må økes og IABs anbefalinger om økt risikotaking og 
vilje til å satse på lovede talenter og team bør følges opp.  

- Vi må øke støtten til utdannings- og forskningsinstitusjonenes innsats og strukturer for nyskaping 
og kommersialisering. Lovende ideer, resultater og talenter i flere fag og disipliner og på flere 
områder må støttes i flere porteføljestyrer, for eksempel etter inspirasjon fra EUs ERC og EIC.     

- Innsatsen for privat-offentlig samarbeid og offentlige anskaffelser som innovasjonsdriver er i 
gang, men må økes. Tilgjengeliggjøring av offentlige data for innovasjon og verdiskaping er også 
kommet for kort i forhold til verdien i datasettene.  

- Arbeidet med effektmålinger og synliggjøring av systemutvikling og enkeltcases må styrkes. 
Indikatorer for å vurdere måloppnåelse vs strategien og porteføljeplanene må utvikles.         



8 

Forslag til vedtak 
Styret tar gjennomgangen av den næringsrelevante porteføljen til orientering.   



1/3 

Saksfremlegg Styremøte 5/2021

Sak S 59/21: Godkjenning av porteføljeplan for industri og 
tjenestenæringer 
Til Styret 
Fra Adm.direktør Mari Sundli Tveit 

Ansvarlig direktør Områdedirektør Anne K. Fahlvik 
Saksbehandlere Avd.direktør Christine Tørklep, spes.rådgiver Eirik Fosse 
Vedlegg 1. Porteføljeplan for industri og tjenestenæringer 

Bakgrunn  
Langtidsplanen og strategien implementeres gjennom arbeidet i Styret og i porteføljestyrene. Styret 
har fordelt roller og ansvar til seksten porteføljestyrer som følger opp styringssignaler gjennom å 
utvikle porteføljeplaner som danner grunnlag for ekstern dialog, utlysninger og investeringer.  

Styret skal godkjenne alle Forskningsrådets porteføljeplaner. Samtlige planer ble i en første versjon 
presentert for Styret i juni 2020. Styret ba da om at porteføljeplanene ble videreutviklet og var 
tydelige på hvordan de sammen og hver for seg følger opp Forskningsrådets strategi. Styret ba også 
om ekstern forankring på hvert porteføljeområde. Porteføljeplanen for industri og tjenestenæringer 
er den første som legges frem for Styret etter en slik videreutviklingsprosess.  Alle porteføljeplanene 
følger en felles overordnet mal   

Porteføljeplanen er godkjent av porteføljestyret og har vært kontinuerlig på sakskartet til 
porteføljestyret det siste året. Planen har også vært behandlet av ulike interne fora, av ledergruppen 
i Forskningsrådet og lagt frem for ekstern dialog i brede fellesmøter, møter med enkeltaktører og 
netthøring. Arbeidet med langtidsplanen og Horisont Europa samt utvikling på de områdene som 
planen omfatter har også vært viktig for utviklingen av planen. Porteføljeplanmetodikken er også 
videreutviklet det siste året for å sikre at alle porteføljeplaner har ens oppsett, datagrunnlag og 
innretting mm.  

Administrasjonen vil i møtet sette porteføljeplanen i kontekst av helheten i Forskningsrådets arbeid. 
Styreleder for porteføljestyret for industri og tjenestenæringer vil presentere porteføljestyrets arbeid 
med planen, porteføljeplanens områder samt målbildet med samfunnsmål, brukermål og tiltak. Styret 
skal i saken gi innspill til og godkjenne porteføljeplanen for industri og tjenestenæringer. 

Hovedpunkter  
Porteføljeplanen og strategien 
Porteføljeplanen for industri og tjenestenæringer har en særlig næringsrettet bredde, både oppgave- 
og budsjettmessig – og støtter gjennom sine mål og tiltak opp under flere av områdene i strategien. 
Planen følger opp alle hovedmålene; Bærekraftig omstilling, Grensesprengende forskning og radikal 
innovasjon, Omstilling i næringsliv og offentlig sektor og Velfungerende forsknings- og 
innovasjonssystem. Planen er også særlig rettet mot strategiens innsatsområder Grønt skifte, Helse 
og velferd og Teknologi og digitalisering, og i noen grad også Samhørighet og globalisering og Hav. 

Porteføljens profil  
Porteføljeplanen har stor næringsrelevant bredde. Porteføljestyrets arbeid kan samles i tre ulike, 
men koblede innsatsområder;  

- bærekraftig omstilling av næringslivet 
- nyskaping og kommersialisering fra utdannings- og forskningsinstitusjonene 
- regional næringsutvikling   
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For disse områdene må porteføljestyret legge strategien og totalinnsatsen i Forskningsrådet til grunn 
for sitt arbeid, da summen av innsatsen i alle porteføljestyrer og i Styret utgjør totalinnsatsen for 
omstilling av næringslivet, nyskaping fra institusjonene og regional næringsutvikling. Gjennom 
merkesystemet kan porteføljestyret følge den totale innsatsen, i ulike faser og gjennom type tiltak, 
som for eksempel sentre, infrastruktur, grunnbevilgning til instituttene, samt tematiske og åpne 
arenaer. SkatteFUNN og Regionale forskningsfond samt relevante prosjekter i Horisont2020 og 
Horisont Europa inngår også i analysegrunnlaget for porteføljen.  

Som for alle porteføljestyrer utgjør porteføljestyrets budsjett kun en del av totalinnsatsen innenfor 
porteføljeområdet. Analyser og måling av Forskningsrådets helhetlige investeringer og samarbeid og 
arbeidsdeling mellom porteføljestyrer, blir avgjørende, for å sikre helheten i strategien.  

Budsjettet til porteføljestyret for industri og tjenestenæringer utgjør vel 1 mrd. kroner årlig fordelt på 
følgende budsjettformål, volum og finansierende departement:  

- Brukerstyrt innovasjonsarena for bedrifter (BIA inkl EUROSTAR), ca 700 mill., NFD 
- Grønn plattform, 200 mill pr år for perioden 2020-2022 
- Kommersialisering fra forskningsinstitusjonene (FORNY), ca 215 mill., NFD og KD 
- Studententreprenørskap (STUD-ENT), ca 25 mill, NFD 
- Regional næringsutvikling (FORREGION), ca 90 mill (vil reduseres i 2022), KMD  

Porteføljens omfang og prioriteringer  
Porteføljen omfatter alle fag- og temaområder og en stor bredde av næringsområder og 
utfordringer. For omstillingsinnsatsen er målgruppen næringslivet og deres FoU-partnere, og med 
tyngdepunkt innenfor vareproduserende industri, prosessindustri, helse- og IKT-næringene, bygg og 
anlegg og tjenestenæringer som reiseliv, varehandel, kultur og finans. Aktivitet innenfor energi og 
ressursbaserte næringer finansieres i hovedsak av andre porteføljer, bortsett for Grønn plattform 
som omfatter hele bredden. Innsatsen for nyskaping fra forskningsinstitusjonene og for regional 
næringsutvikling treffer hele bredden av temaer, utfordringer og næringer.     

Porteføljen omfatter anvendt forskning, eksperimentell utvikling, verifisering og - regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt. De ulike ordningene er rettet mot ulike søkergrupper. Alle prosjekter (bortsett fra 
nyskapingsprosjekter fra forskningsinstitusjonene) er samarbeidsprosjekter som skal omfatte 
kunnskapsspredning.  

Status på porteføljens områder 
Porteføljeplanens mål for omstilling av næringslivet, nyskaping fra institusjonene og regional 
næringsutvikling adresserer sentrale elementer i Forskningsrådets strategi. Tiltakene i planen speiler 
status, ambisjon og potensial innenfor porteføljeområdet. 

- Bærekraftig omstilling av næringslivet  
Pandemien ga fart til grønn digital omstilling. Vi ser prosjekter innenfor en større bredde av temaer, 
bransjer og utfordringer samt bedriftsdemografisk spredning og en noe bedre regional fordeling. Det 
stilles nå krav om miljømessig bærekraft for alle prosjekter og bevilgningene fortas to ganger årlig. I 
2021 er tilsøkningen rekordhøy med fortsatt vekst innenfor energi, IKT og helse. Budsjettene er 
lavere enn tidligere og det avvises flere støtteverdige prosjekter enn i 2020 og 2019.  Rettede tiltak 
for tjenestenæringene, kompetansebygging på fremvoksende områder og verdikjedesatsinger som 
Grønn plattform blir viktige fremover, og da i samarbeid med ulike porteføljestyrer.  

- Nyskaping og kommersialisering fra forskningsinstitusjonene 
Nyskapingen i og fra utdannings- og forskningsinstitusjonene er økende, og primært fra 
naturvitenskap, teknologi og medisinfagene. Andre fagområder bør mobilisere sammen med 
institusjonene - og særlig studententreprenørene viser større fagbredde og tverrfaglige prosjekter. 
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Dette er et felt i utvikling i EU gjennom EIC og der samspill i virkemiddelapparatet er viktig, særlig sett 
i lys av at det ikke har vært budsjettvekst eller økt innsats i Forskningsrådet på feltet de senere årene.  

 Regional næringsutvikling 
I mange regioner er det velfungerende forsknings- og innovasjonssystemer, mens i andre ser vi 
ufullstendige eller umodne strukturer. Forskningsrådets har et avgrenset målrettet regionaloppdrag 
som er iverksatt gjennom samarbeid mellom fylkene, regionalt næringsliv og utdannings- og 
forskningsinstitusjonene. Det viktigste grepet for å nå hele landets næringsliv ligger derfor i å 
mobilisere og kvalifisere bedrifter til SkatteFUNN og til bredden av Forskningsrådets og EUs tilbud.       

Høringsinnspill 
Dialogen med forskningsinstitusjonene, næringslivet, fylkene, offentlig sektor, departementene med 
flere har vært utstrakt den siste tiden, blant annet på grunn av pandemien, omstillingsbehovet, 
områdegjennomgangen og regionreformen, samt arbeidet med langtidsplan og Horisont Europa. 
Høringsrunden på porteføljeplanen har også gitt mange og gode relevante innspill som er tatt inn i 
planarbeidet. De viktigste innspillene i høringsmøtene og i netthøringen er kort oppsummert her: 

- Bærekraftig omstilling av næringslivet 
o Tydeliggjøre bærekraftige verdikjeder; EU, nasjonalt og regional. Speil EUs tilnærming til 

grønn omstilling, og ivareta norske områder 
o Tydeliggjør viktigheten av åpne og dynamiske konkurransearenaer for bedrifter 
o Ta inn kompetansebygging i forskningssektoren på fremvoksende områder   
o Tydeliggjør industrielle muligheter, bla. fange opp Prosess21-arbeidet  
o Få til et gjennombrudd for FoU på tjenesteområdene handel, finans, kultur, reiseliv mm. De 

har svake forskningstradisjoner, men ser kunnskapsavhengige muligheter innenfor 
bærekraft, digitalisering, forretningsmodellering, inkludering mm  

- Nyskaping og kommersialisering fra forskningsinstitusjonene  
o Tydeliggjør viktigheten av insentiver og kultur for å øke idetilfanget i bredden av fag 
o Tydeliggjøre behovet for å videreutvikle teknologioverføringsleddet/TTO-funksjonen  
o Tydeliggjøre behovet for tettere kobling av virkemiddelapparatet og til kapitalaktører  

- Regional næringsutvikling 
o Påpeke viktigheten av regionale tilpasninger og økt samspill på regionalt og nasjonalt nivå, 

for å ta i bruk hele landet.  
o Legg til rette for at regioner og aktører med uforløst potensial kan få råd og bistand. 
o Regionale smartspesialiserings-strategier kan bygges inn porteføljeplaner og -analyser. 

Forslag til vedtak 
Porteføljeplanen for industri og tjenestenæringer godkjennes med de innspill som fremkom i møtet.  
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Fremtidsblikk 
Et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er en nødvendig forutsetning for å løse store 
samfunnsutfordringer og realisere FNs bærekraftmål. Norge har særskilte omstillingsutfordringer, 
ved at olje- og gassnæringen får redusert betydning for sysselsetting og eksport. Pandemien har 
forsterket mange av utfordringene, men også ført til tydeligere politikk, økt satsing på grønn 
omstilling, tydeliggjort forskningens betydning og gitt fart til digitalisering, differensiering og 
omstilling av det norske arbeids- og næringslivet.  

Den siste nasjonale gjennomgangen om innsats for bærekraftmålene viser at Norge skårer spesielt 
bra på mål som handler om helse, likestilling, fornybar energi, ulikhet og samarbeid, men mindre bra 
innenfor målene om forbruk, utslipp og biologisk mangfold. Norge gjør det godt på digital 
inkludering, og har lenge vært blant de beste når det gjelder lovgivning som sikrer at alle inkluderes, 
både i offentlig og privat sektor.  

Forskningsrådets strategi Idekraft verden trenger vektlegger bærekraft og omstilling av næringslivet. I 
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er konkurransekraft og innovasjonsevne inkludert i 
hovedmålene. Perspektivmeldingen har forventninger til forsknings- og innovasjonssystemets bidrag 
til kunnskapsbasert omstilling og nyskaping. Tiltakene som gjennomføres i perioden fram mot 2030 
er kritiske for å sikre reduserte utslipp, grønn omstilling og et velfungerende samfunn og arbeidsliv. 
Derfor beskriver vi målbildet for 2030 her: 

I 2030 har forskningsinvesteringene i industrien økt, tjenestenæringene har blitt en aktiv FoU-aktør, 
og målet om FoU-investeringer tilsvarende 3 prosent av BNP er nådd. Forskningsinstitusjoner, 
næringsliv og offentlig sektor samarbeider, i hele landet, om den grønne, digitale omstillingen og 
tilgangen til forskningsbasert kompetanse er god i alle regioner. Vi har hatt stor vekst i antall 
vellykkede kommersialiseringer fra forskningsinstitusjonene og nye enhjørninger bidrar til at lovende 
talenter, resultater og forskere raskere kobles med nærings- og kapitalaktører. I sum har dette 
resultert en sterk bærekraftportefølje et betydelig antall nye arbeidsplasser, nye bedrifter og 
næringer, økt verdikjedesamarbeid, bedre samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt samt økte 
eksportinntekter.  

Næringslivet opplever et samhandlende virkemiddelapparat som både speiler og komplementerer de 
internasjonale virkemidlene. Norsk næringsliv og norske forskningsinstitusjoner lykkes i økende grad i 
konkurransen om EU-midler, og EU er en større finansiør av nasjonale og globale FoUoI-prosjekter. 

Gjennom perioden har næringslivets FoUoI-innsats vist tydelig økning og Forskningsrådets tilbud har 
spilt en viktig rolle, både i målrettede næringsporteføljer og indirekte gjennom institutt-
grunnbevilgninger, infrastruktur og grunnleggende og anvendt forskning for økt kvalitet og kapasitet. 
Porteføljen for industri og tjenestenæringer har økt og porteføljestyret har vært en viktig pådriver for 
mål og prioriteringer knyttet til bærekraftig omstilling av næringslivet, økt nyskaping og 
kommersialisering fra forskning og styrket regional næringsutvikling.  

I 2030 spiller åpne, brukerstyrte ordninger fortsatt en viktig rolle for å sikre bærekraftige 
innovasjoner og omstilling i bredden av norsk næringslivet. I tillegg har målrettede innsatser 
adressert viktige system- og kompetansebehov, forsterket regionale forsknings- og 
innovasjonssystemer, og gitt betydelig nyskaping og kommersialisering fra forskningsinstitusjonene. 

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette fremtidsbildet. 
Planen beskriver tiltak, som inkluderer utlysning av midler, som skal iverksettes gjennom 
porteføljestyrets egne investeringer og tiltak som forventes iverksatt gjennom investeringer gjort av 
andre styrer. 
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2 Porteføljens omfang 
Porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for industri og 
tjenestenæringer sitt ansvarsområde, og omfatter alle Forskningsrådets, SkatteFUNN- og EU-
prosjekter slik de er beskrevet i de fire porteføljedimensjonene: 

- Fag/teknologi – porteføljen omfatter alle fag- og teknologiområder  
- Tema – porteføljen omfatter alle tematiske områder som Forskningsrådet følger   
- Anvendelsesområder – resultatene fra prosjektene skal i all hovedsak finne sin anvendelse i 

næringslivet og deres FoU-partnere, primært innenfor områdene vareproduserende industri, 
prosessindustri, helse- og IKT-næringene, bygg og anlegg, og tjenestenæringer som reiseliv, 
varehandel, media og finans. 

- FoUoI verdikjede – porteføljens prosjekter vil bestå av anvendt forskning, eksperimentell 
utvikling, verifisering og pilotering for økt verdiskaping fra forskningsinnsatsen - regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt.

I 2020 utgjorde den totale industri og tjenestenæringsporteføljen om lag 4,6 mrd. kroner, inkl. EU-
innsatsen. Av dette var Forskningsrådets investeringer 3,1 mrd., og de rettede investeringene fra 
dette porteføljestyret 926 mill. kroner. SkatteFUNN har i tillegg en portefølje på 3,1 mrd. knyttet til 
dette brede porteføljeområdet.   

3 Investeringsmål 
Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi 2020-20241 og porteføljestyret har et 
særlig pådriveransvar for å realisere mål og prioriteringer som berører: 

 Bærekraftig omstilling av næringslivet – Forskningsrådets åpne 
næringsrettede innsats innenfor områder uten egne strategiske satsinger   

 Kommersialisering fra forskning – Forskningsrådets innsats for økt nyskaping og 
kommersialisering fra forskning i forskningsinstitusjonene   

 Regional næringsutvikling – Forskningsrådets regionale innsats   

Tiltak skal resultere i spesifiserte virkninger og samfunnseffekter i henhold til en investeringslogikk 
(se Figur 1). Brukermålene beskriver en ønsket tilstand eller adferd blant berørte aktører, 
samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings- og innovasjonsinnsatsen skal bidra 
til. 

1 Forskningsrådets strategi 2020-2024
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Figur 1. Illustrasjon av investeringslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen. 

Porteføljeplanen for industri og tjenestenæringer har et bredt næringsrettet ansvar både oppgave- 
og budsjettmessig. Planen støtter opp under strategiens hovedmål (1-4 under) og prioriterte 
områder (a-e under):    

1. Bærekraftig utvikling  
o Nyskapende FoI-innsats for bærekraft på tvers av fag, sektorer og finansieringskilder  
o Dreining av FoI-innsatsen innen de fem strategiske områdene i mer bærekraftig retning  
o Bærekraftig næringsliv med produkter og tjenester på det internasjonale markedet  

2. Grensesprengende forskning og radikal innovasjon     
o Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon  
o Strategiske satsinger som kan flytte FoI-fronten  
o Effektive insentiver for grensesprengende forskning og radikal innovasjon  

3. Omstilling i næringsliv og offentlig sektor  
o Økt global konkurransekraft gjennom forskningsbasert videreutvikling av eksisterende 

bedrifter og etablering av nye bedrifter over hele landet  
o Økt kommersialisering av forskningsresultater  
o En offentlig sektor som tilrettelegger og er en driver for innovasjon i næringslivet  
o God tilgjengeliggjøring og utnyttelse av offentlige data for forskning og innovasjon  

4. Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem 
o Godt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon  
o Høy deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid  
o Etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon  
o Åpne FoI-prosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater  

a) Grønt skifte: nullutslipp, sirkulær økonomi, bærekraftig produksjon, tjenesteyting og forbruk, 
internasjonal konkurransekraft  

b) Helse og velferd: sterke, konkurransedyktige helsenæringer 
c) Teknologi og digitalisering: verdiskaping fra IKT, nanoteknologi og bioteknologi, teknologi for 

samfunnsutfordringene, kobling av teknologi- og domenekunnskap, nye forretningsmodeller  
d) Samhørighet og globalisering: globale endringsprosesser og norsk innflytelse, 

samfunnssikkerhet, beredskap og risikoforebygging  
e) Hav: konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer  
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3.1 Samfunnsmål 
Porteføljeplanen for industri og tjenestenæringer har fire definerte samfunnsmål:  

I. Fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet 

II. Etablering av nye grønne verdikjeder – utvidelse av eksisterende verdikjeder  

III. Et bærekraftig norsk næringsliv og grønn innovasjon 

IV. Et kunnskapsbasert og produktivt samfunn  

3.2 Brukermål 
Veien til samfunnsmålene går via brukerne eller aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet. 

Brukermål beskriver ønsket tilstand eller adferd blant disse. Porteføljeplanen har definert følgende 

brukermål: 

 Bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning 

 Bedrifter i hele landet bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin nasjonale og 

internasjonale konkurransekraft 

 Bedrifter i hele landet bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder 

og bevege seg oppover i verdikjedene 

 Bedrifter i hele landet deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, 

leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale 

konkurransekraft  

 Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt 

som er viktige for nasjonalt og regionalt næringsliv 

 Universiteter og høyskoler tilrettelegger for student- og stipendiatentreprenørskap.     

 Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for grønn, digital 

omstilling og nye eksportnæringer 

 Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater 

 Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter  

 Offentlig sektor øker bruken av innovative offentlige anskaffelser for å skape et større 

hjemmemarked for nye bedrifter og næringer 

 Offentlig aktører søker tettere samarbeid med kunnskapsintensive bedrifter for å utvikle 

bedre tjenestetilbud og mer innovative brukeropplevelser  

4 Prioriteringer 
Det er behov for et betydelig taktskifte i forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for norsk næringsliv 
for å bidra til grønn, digital omstilling, internasjonal konkurransekraft, nye arbeidsplasser og økte 
eksportinntekter. Den norske økonomien må differensieres gjennom tiltak for å omstille eksisterende 
næringsliv, tiltak for nye aktører og nytt næringsliv, og tiltak for radikal innovasjon.  

Innovasjonsarbeidet i norsk næringsliv er ofte erfaringsbasert og med vekt på inkrementelle 
endringer. Dette driver en viktig og kontinuerlig utvikling av næringslivet, men mange av de nye 
områdene og bedriftene som skal finansiere vår framtidige velferd er ennå ikke etablert. For radikal 
innovasjon og transformasjon trengs det målrettede tiltak, med fokus på systemiske, sammensatte 
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utfordringer og nye partnerskap. Utdannings- og forskningsinstitusjonene er en vesentlig kilde til 
nyskaping og innovasjon gjennom sine kandidater, ansatte, resultater og nettverk.   

Porteføljestyret for industri og tjenestenæringer har et pådriveransvar for at Forskningsrådets 
portefølje totalt sett speiler målbildene i strategien som berører bærekraftig omstilling av 
næringslivet, kommersialisering fra forskning og regional næringsutvikling. For å ha kunnskap om 
porteføljenes profil og omfang på aggregert nivå vil porteføljestyret monitorere fordelingen av 
relevante investeringer og bruk av søknadstyper på tvers av Forskningsrådets porteføljestyrer.  

Porteføljestyret har en viktig rolle i å bidra til strategiske og effektive verdikjeder fra forskning til 
konkurransedyktige produkter og tjenester i privat og offentlig sektor, inkludert verdikjeder som 
leder frem til økt eksport. Det er nødvendig å styrke og videreutvikle de næringsrettede 
virkemidlene, i tett samarbeid med andre porteføljestyrer og øvrige virkemiddelaktører. For 
nyskapingsarbeidet er det relevant å speile og komplementere virkemidlene i European Innovation 
Council (EIC), og til dels i European Research Council (ERC), i Horisont Europa. 

4.1 Faglige og teknologiske prioriteringer 
Porteføljen er åpen og uten faglige eller teknologiske føringer. Investeringene går til prosjekter som 
best treffer styringssignaler og investeringsmål.  

Innsats for faglig og teknologisk utvikling og verdikjedesamarbeid må gjøres i samspill med andre 
porteføljer. Porteføljen for muliggjørende teknologier er komplementær og bygger kunnskap som er 
viktig for avanserte produksjonsprosesser, verdiskaping innenfor bioteknologi, nanoteknologi, IKT og 
digitalisering. Samspillet med helseporteføljen kan videreutvikles for å forsterke det privat-offentlige 
samarbeidet som fikk fart under pandemien, og for å kunne innovere gjennom ansvarlig bruk av 
helsedata. Kvalitet og kapasitet innenfor livsvitenskapene, naturvitenskap og teknologi samt 
samfunnsvitenskap og humaniora ansees som fundamentalt for videre utviklingen av norsk 
næringsliv. Samspillet med bioressurs- og energiporteføljene er avgjørende for å fremme flere 
grønne verdikjeder og nye lav- og nullutslippsnæringer i hele landet.   

4.2 Tematiske prioriteringer 
Innsatsen for bærekraftig omstilling av næringslivet er rettet mot fremvoksende områder, 
tverrsektorielle områder samt vareproduserende industri, prosessindustri, helse- og IKT-næringene, 
bygg og anlegg, og bredden av tjenestenæringer som reiseliv, handel, finans og kreative næringer. 
Innsatsen for kommersialisering fra forskning og regional næringsutvikling dekker alle nærings- og 
temaområder. 

Omstillingsbehovet er ikke bare knyttet til ny teknologi, men også til bærekraftige forretnings-
modeller, til ansvarlig forbruk og sirkulære verdikjeder. Sirkularitet og bærekraft representerer også 
nye arbeidsplasser og nye konkurransemuligheter gjennom bedre utnytting av ressurser og mindre 
sløsing innenfor en rekke sektorer og bransje.  

Porteføljen omfatter også en mindre andel tidsavgrensede, rettede satsinger. Disse kan omfatte 
kompetanseutvikling, samarbeid innenfor fremvoksende områder og uttesting av nye arbeidsformer. 
Dette er spesielt relevant i verdikjedesatsinger som Grønn plattform og for større systemutfordringer 
som krever privat-offentlig samarbeid.  

4.3 Prioriterte anvendelsesområder 
Porteføljeplanen skal bidra til å omstille eksisterende næringsliv, fremme nye aktører og nytt 
næringsliv samt styrke radikal innovasjon. I dette perspektivet er det viktig å mobilisere bredt - i 
hele landet, i alle næringer og bedrifter av alle typer og størrelser. Det må stimuleres til mer og bedre 
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samarbeid mellom bedrifter og mellom næringsliv, arbeidsliv og forskningsinstitusjoner gjennom 
prosjekter, mobilitet og nettverk. De gode erfaringene fra slik samarbeid innenfor ressursnæringene 
må videreføres og utvikles til også å treffe lavutslipps- og digitale industrielle muligheter, 
tjenestesektorene, bygg og anlegg, helsenæringen og andre fremvoksende lav- og 
nullutslippsnæringer - områder med store eksportmuligheter.  

Finansmarkedene stiller i økende grad krav om at selskaper etablerer klimastrategier og er 
transparente både på klimarisiko og ambisjonene om reduksjon i klimagassutslipp. Produkter og 
prosesser med lavt CO2 fotavtrykk representerer store konkurransemuligheter for den norske 
prosessindustrien, gjennom å øke innsatsen for å utvikle nye produkter, tjenester og utnytte digitale 
muligheter.  

Norsk helsenæring er voksende, og det blir viktig å få flere lovende tidligfasebedrifter til å legge sin 
utviklingsfase og produksjon til Norge. Samarbeid med prosess- og vareproduserende industri og 
med FoU-aktører innenfor en rekke fagområder vil være viktig for å sikre at større deler av 
verdiskapingen innenfor for eksempel vaksiner, biologiske legemidler og medisinsk og 
velferdsteknologi skjer i Norge. 

Handels- og tjenestenæringen er en stor sysselsetter, men mindre erfaren FoU-næring som står 
overfor omfattende omstilling knyttet til ny teknologi, endret kundeadferd og økt konkurranse fra 
utlandet som følge av digitalisering og netthandel. Det finnes lite data som kan bidra til å beregne 
områdenes bidrag mht utslipp, og dermed vanskeligere å dokumentere en direkte reduksjon. 
Kunnskapsbehovene bør adresseres gjennom kompetansebygging i akademia basert på beste praksis 
fra ulike industri- og ressursnæringer. Bærekraftig omstilling omfatter også sosial bærekraft og 
varehandelen innehar en viktig rolle som introduksjonsarena til arbeidslivet. 

Norsk offentlig sektor representerer betydelige muligheter for deler av næringslivet. Innovative 
anskaffelser og samarbeid mellom privat og offentlig sektor vil styrke de offentlige tjenestene. 
Samtidig er det et viktig hjemmemarked og kan gi utgangspunkt for internasjonal konkurransekraft 
for norske bedrifter. Offentlig sektor har god infrastruktur og omfattende datasett som, hvis de 
tilgjengeliggjøres bedre for forskning og næringsliv, representerer et stort potensial for omstilling og 
verdiskaping. Det må derfor legges til rette for godt samarbeid mellom offentlige virksomheter, 
forskningsmiljøer og næringslivaktører, hvor virkemiddelapparatet har en strategisk viktig 
pådriverrolle.  

Norsk næringsliv forsker stadig mer, men innsatsen er ujevnt fordelt, både mellom bransjer og 
mellom regioner. Årsakene er bl.a. tradisjon og eksisterende koblinger og reelle ulikheter ift. behov 
og utfordringer. Det er også ulik tilgang på sterke kompetansemiljøer, og absorbsjonsevne varierer 
mellom bransjer og regioner. Hver bransje, næring, sektor og region må møte sine utfordringer ut fra 
egne behov. For eksempel kan smart spesialisering benyttes som en metode for regional 
næringsutvikling. På denne måten utnyttes regionale særtrekk.  

4.4 Strukturelle prioriteringer 

Bærekraftig omstilling av næringslivet 
Innsatsområdet bærekraftig omstilling av næringslivet skal bidra til omstilling gjennom å øke 
næringslivets forskningsinnsats og utløse mer privat investering i forskning. Målet er 3 prosent av 
BNP til FoU, og næringslivet må øke sine FoU-investeringer betydelig for å nå det OECD-anbefalte 
målet. Andelen av Forskningsrådets investeringer i næringslivet er under 15 prosent av totalen og 
ikke økende på tross av strategiens tydelige mål og på tross av en stadig økende tilsøkning fra 
bredden av næringslivet. Innsatsen må økes i - og utenfor - dette porteføljeområdets ansvar. 
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Alle land konkurrerer om å være vertskap for framtidens grønne industri. Rammebetingelsene må 
være attraktive for grønne næringer, slik at globale aktører legger investeringer og nyetableringer til 
Norge. Vekst i lav- og nullutslippsnæringer med tilhørende sysselsetting må ta utgangspunkt i norske 
komparative fortrinn, og myndigheter, virkemiddelaktører og næringsliv må arbeide sammen for at 
Norge skal være et attraktivt vertskap for fremtidens næringsliv. 

En nødvendig betingelse er et forsknings- og innovasjonssystem med kvalitet og gode strukturer for 
utdanning, forskning og innovasjon. For å flytte innovasjonsfronten kreves investeringer i 
grunnleggende forskning og sterke offentlige og private forskningsmiljøer innenfor en stor bredde av 
fag- og teknologiområder. Det ligger for eksempel store potensialer i tjenestenæringer som i dag ikke 
har vesentlig samspill med forskningssektoren. Forskning på en rekke fagområder vil kunne gjøre 
handel, reiseliv, kultur med mer i stand til å utnytte de utfordringer og muligheter som ligger i 
bærekraft, digitalisering og nye forretningsmodeller.  

Porteføljen har åpne, brukerstyrte ordninger uten systematisk kompetansebygging for bredden av 
relevante næringsområder. Handlingsrommet i og utenfor porteføljen må styrkes, og mulighetene 
for nødvendig kompetansebygging må sikres gjennom samarbeid med andre relevante porteføljer. 
Kvalitet og kapasitet i forskningsinstitusjonene på sentrale fagområder for grønn omstilling, 
verdikjedesatsinger og fremvoksende næringer er viktig. Forskningsrådet må vurdere åpne 
utlysninger av kompetanseprosjekter på samme måte som dagens tilbud av forsker-, innovasjons- og 
kommersialiseringsprosjekter, for å gi reelle muligheter i bredden.     

Kunnskapen som utvikles gjennom offentlige investeringer i næringslivet skal komme flere til gode 
enn den enkelte bedrift som mottar støtte. Patentering, publisering, stipendiatdeltagelse og 
konsortiesamarbeid i innovasjonsprosjekter bidrar til kunnskapsspredning. Målrettede tiltak må ta 
utgangspunkt i en analyse av flaskehalser og mangler i FoUoI-systemet for å oppnå reelle 
samfunnseffekter og innovasjon innenfor områder hvor Norge har særskilte muligheter for å lykkes i 
global konkurranse. Verdikjedene må omfatte hele løpet fra grunnleggende forskning til pilotering og 
kapitaltilgang som grunnlag for skalering i internasjonale markeder. Kapitaltilgangsutvalget har 
påpekt at kapitaltilgang er en særlig utfordring for lange kapitalkrevende utviklingsløp som typisk 
kjennetegner forskningsbaserte innovasjoner.    

Brukerundersøkelser og områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet 
påpeker behovet for forenklinger for næringslivet. Forskningsrådets ordninger skal tilby 
risikoavlastning som er attraktiv og utløsende for FoU i bredden av næringslivet. Selv om kundebasen 
løpende fornyes, er det fortsatt en rekke relevante bedrifter og næringsområder som er ukjent med 
tilbudene eller opplever barrierer. Størrelsen på prosjektene og krav om egenfinansiering kan være 
krevende for virksomheter som ikke har likviditet til å stille med høy egenfinansiering. Tiltakene må i 
større grad nå ut til brukere fra bransjer som hittil har vært lite kjent med denne delen av 
virkemiddelapparatet. En mer dialogbasert rådgiving og kvalifisering av nye og uerfarne aktører eller 
aktører er nødvendig. En andel av innovasjonsprosjektmidlene bør avsettes til støtteverdige 
prosjekter med slike karakteristika.   

Kommersialisering fra forskning 
Innsatsområdet kommersialisering fra forskning adresserer utfordringen som ligger i at en for liten 
andel av forskningen fra forskningsinstitusjoner bidrar direkte til nyskaping. Tradisjoner, insentiver, 
strukturer og rammer, profil på offentlig støtte med mer, har vært angitt som mulige årsaker. 
Forskningsrådet adresserer den første investeringsfasen i et kommersialiseringsløp i tett interaksjon 
med utdannings- og forskningsmiljøene, og hvor tidlig kobling til markedsaktører er nødvendig.  

Tverrfaglighet er viktig for fremtidig verdiskaping og det er et mål å involvere studenter og forskere 
fra flere fag og disipliner inn i arbeidet med økt kommersialisering. EUs bruk av kommersialiserings-
støtte under European Research Council (ERC) viser at avstanden fra banebrytende forskning til 
innovasjonsideer kan være kort innenfor en rekke fagområder. Forskningsrådet har de senere årene 
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lagt opp til økt fleksibilitet med løpende søknadsbehandling og muligheter for stegvis finansiering for 
å bidra til mer effektive og mer tilgjengelige virkemidler.  

Det er behov for tydelig ansvars- og rolledeling mellom forskningsinstitusjonene og deres 
teknologioverføringskontorer (TTO-er) for arbeid med kommersialisering. I tillegg er det behov for 
gode strukturer og god dimensjonering av innsatsen institusjonelt. Forskningsrådets innsats er 
primært å tilby åpne prosjektutlysninger. De senere årene har Forskningsrådet støttet TTO-er forut 
for søknad om nasjonalt utlyste prosjektmidler, samt støttet nettverk- og kompetanseprosjekter 
rettet spesifikt mot TTO-ene. Forskningsrådets vil fra og med 2023 lyse ut alle kommersialiserings-
midler prosjektbasert og aktørnøytralt. Et eventuelt oppdrag spesifikt rettet mot TTO-ene må komme 
som oppdrag fra departementene. 

For å lykkes med økt kommersialisering må markedssvikten som eksisterer på veien fra forskning via 
oppstart, utvikling, kommersialisering, og skalering - til verdiskaping adresseres. Det er behov for å 
styrke kapitaltilgangen i tidligfase, slik at forskningsbaserte oppstartsselskaper med kapitalkrevende 
utviklingsløp kan lykkes.    

Regional næringsutvikling 
Innsatsområdet regional næringsutvikling skal bidra til å ta hele landets kapasitet i bruk for omstilling 
og sikre at næringsliv i alle regioner kan ta i bruk forskning gjennom strategisk samarbeid med 
utdannings- og forskningsinstitusjoner. Forskningsrådet samarbeider med regionale myndigheter om 
analyser, prioriteringer og målrettet innsats som mobilisering, kvalifisering og investeringer. I mange 
regioner er det velfungerende forsknings- og innovasjonssystemer, mens det i andre regioner er 
ufullstendige eller umodne strukturer. Å styrke samarbeidet med fylkeskommunene er viktig, og 
fylkenes nærings-, FoU- og innovasjonsstrategier gir retning for regionens prioriteringer. I flere 
regioner er det behov for å styrke næringslivets kapasitet for forskning gjennom samarbeid med 
utdannings- og forskningsinstitusjoner i og utenfor regionen. Ved å se regionale, nasjonale og 
internasjonale satsinger i sammenheng, er det større mulighet for nå målene på en ressurseffektiv 
måte. Nyere forskning viser at nærhetsprinsippet er sentralt i flere dimensjoner og det er et stort 
behov for å bygge ned regionalt næringslivs barrierer for tilgang til kapasitet, kompetanse og FoU-
midler.  

Det er et mål å sikre geografisk bredde i porteføljen - også for innsatsområdene bærekraftig 
omstilling av næringslivet og kommersialisering fra forskning. Ved å inkludere en regional 
dimensjon i porteføljevurderingen prioriteres prosjekter fra regioner som er svakt representert i 
porteføljen. I dag tildeles ca. 2/3 av nasjonalt utlyste FoU-midler til de fire største universitets- og 
storbyregionene.  

Senterordningene  
For samarbeid mellom akademia og næringsliv er virkemidler som SFI/FME/FKB-ordningene (Sentre 
for forskningsdrevet innovasjon/Forskningssentre for miljøvennlig energi/Forskningssentre for klinisk 
behandling) viktige og støtter opp om kunnskapsoverføringen mellom næringsliv, forskningsmiljø og 
offentlige aktører. Universitetenes viktigste bidrag til omstilling er gjennom samarbeid med 
arbeidslivet og gjennom utdanning av kandidater med fremtidsrettet kompetanse og kunnskap. 
Forskningsinstituttenes anvendte forsknings- og innovasjonsprofil er viktig for store deler av 
næringslivet, og for deler av offentlig sektor. Instituttene bidrag i kompetansebygging på nye 
områder er like viktig som å anvende kunnskap og nettverk i nye prosjekter og partnerskap.  

Internasjonalt samarbeid 
Godt internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å nå bærekraftmålene, og en nødvendighet for 
tilgang på kunnskap, partnerskap og markeder. Det er også en nødvendighet for å kunne etablere 
verdikjeder som leder frem til eksport av konkurransedyktige produkter og tjenester. Det 
internasjonale arbeidet inngår som en integrert del av porteføljestyrets virksomhet for å legge til 
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rette for at nasjonale og internasjonale finansieringskilder samspiller godt, se under. Digitale verktøy 
gir flere muligheter for samarbeid og større grad av fleksibilitet. Norden er en viktig samarbeidsarena 
og det nordiske samarbeidet gir muligheter for samarbeid om satsinger på områder som er viktige 
for alle de nordiske landene. 

4.5 Prioriteringer i EUs Horisont Europa 
Norsk deltagelse i EUs program for forskning og innovasjon Horisont Europa er viktig for alle de tre 
innsatsområdene; bærekraftig omstilling og verdiskaping, kommersialisering fra forskning og 
regional næringsutvikling. I tillegg er deltagelse viktig for at norske aktører kan delta i internasjonale 
verdikjeder som leder frem til nye produkter og tjenester og dermed gi økte eksportinntekter. 
Europa er norsk næringslivs viktigste marked og EUs satsinger gir tilgang på gode nettverk for FoU, 
kapital og forretningsutvikling. Erfaringene fra Horisont 2020 viser at norske bedrifter og norske 
forskningsmiljøer har sterkt gjennomslag både på næringsrettede arenaer og i utfordringsdrevne 
utlysninger. De norske ambisjonene for Horisont Europa er høye, og størrelsen og innrettingen i 
programmet er svært velegnet for målene om bærekraftig omstilling og kommersialisering fra 
forskning. Det blir derfor viktig å mobilisere og dyktiggjøre norske aktører for deltagelse i EUs 
konkurransearenaer og å få en god kobling mellom nasjonale tiltak og EU.   

Prioriteringer vil i all hovedsak befinne seg i Horisont Europas søyle 2 for samfunnsutfordringer og 
konkurransedyktig næringsliv, og søyle 3 for det europeiske innovasjonsrådet (EIC). I søyle 2 vil 
virkemidlene i stor grad være store samarbeidsprosjekter med mange ulike aktører, inkludert store 
og små bedrifter. Flere partnerskap, bl.a. Made in Europe og Carbon Neutral and Circular Industry er 
aktuelle for denne porteføljen pga sin brede tilnærming til sirkulær industri og industriell symbiose. 
Også IKT-partnerskapet High Performance Computing er sentralt, og vil kreve finansiering fra flere 
porteføljer i Forskningsrådet. 

I søyle 3, EIC, ligger prioriteringer for næringslivet. Innrettingen omfatter støtte til banebrytende og 
disruptiv forskning og innovasjon med oppskaleringspotensial, hvor risikoen er for høy for private 
investorer. Innsatsen omfatter avansert forskning (Pathfinder), verifisering (Transition) og 
finansiering til oppstartsbedrifter (Accelerator), samt hjelp til å utløse private investeringer 
(venturekapital, InvestEU). Forskningsrådet har et særlig ansvar for Pathfinder som har typelikhet 
med Forskningsrådets kommersialiseringsinnsats. Også innenfor søyle 1 European Research Council 
(ERC) tilbys det verifiseringsmidler for å innledende avklare kommersielt potensial av ideer og 
forskningsresultater.  

Eurostars er en SMB-finansiering der EUREKA og EU samarbeider, og i Horisont Europa omtales dette 
partnerskapet som 'Innovate SMEs'. Norge deltar via Forskningsrådet og finansieringen kommer i 
hovedsak fra porteføljen for industri og tjenestenæringer, med en toppfinansiering på 25 prosent fra 
EU. Innovative SMEs er åpent tematisk og et viktig supplement til nasjonale ordninger, fordi 
samarbeidet i prosjektene går på tvers av landegrensene. Norge har høy suksessrate i ordningen. 
Innovative SMEs gjør det mulig for bedrifter å videreutvikle sine resultater fra Pathfinder og 
nasjonale ordninger inn til Accelerator. For Accelerator blir et utvalg av nasjonale søknadstyper 
"plug-in"/pre-kvalifisert, og de relevante støtteordningene i Forskningsrådet har fått denne statusen.   

Horisont Europa vektlegger FoU som skal løse store samfunnsutfordringer, og dette forutsetter bred 
deltagelse fra ulike typer aktører og brukere av FoU, inkludert regioner, kommuner og offentlig 
sektor generelt. Missions-satsingene stiller krav til at regioner og byer tar sentrale roller i 
gjennomføringen.  Flere norske kommuner har erfaring fra Horisont 2020 og er dermed godt 
posisjonert til å ta etterspurte roller i Horisont Europa. Kommunale aktører har bl.a. enda større 
muligheter innenfor helse-/velferdsteknologi, der norske aktører er med i eksisterende prosjekter i 
Horisont 2020. 
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4.6 Andre prioriteringer 

Attraktive karriereveier 
For å øke FoU-innsatsen i næringslivet må bedrifter kunne delta i og bruke forskning. Flere bedrifter 
må rekruttere medarbeidere med forskerkompetanse. Et mindretall av forskerrekruttene forblir i 
akademia og en karriere i næringslivet må være attraktiv og der også yngre talenter ønsker å 
anvende sin forskningserfaring. Forskningsrådets virkemidler stimulerer institusjonenes 
forskerrekruttering, som også omfatter entreprenørskapsskolering og samarbeid med næringslivet 
for den enkelte student og kandidat. Nærings- og offentlig PhD-ordningene samt 
studententreprenørskap er viktige, men ikke tilstrekkelige for å styrke næringslivets 
forskningsinnsats.  Porteføljestyret vil være pådriver for generelle og mer rettede tiltak for å øke 
mobilitet og bidra til attraktive forskerkarrierer i næringslivet.  

Åpen forskning 
Med åpen forskning endres måten forskningen utføres, deles og vurderes på og potensialet for høy 
kvalitet og gjennomslag i samfunnet øker. Digitaliseringen og ny teknologi skaper nye muligheter for 
å produsere og dele forskning effektivt og til å la samfunnet ta del i forskningsprosesser. Åpenhet kan 
gjøre forskningen enklere å etterprøve og gjøre det mulig å koble store datamengder og utvikle nye 
metoder på tvers av fag. Forskningsrådet er en pådriver for åpen forskning ut fra prinsippet om at 
forskning og forskningsprosesser skal være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig».2

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) 
Nye teknologier og anvendelser som AI og persontilpasset medisin vil potensielt få store 
konsekvenser for enkeltmennesket og for samfunnet. Derfor må forskning og innovasjon på slike og 
lignende områder skje innenfor rammeverket for responsible research and innovation, RRI. Det er 
viktig å sikre at ny kunnskap, nye teknologier og innovasjoner utvikles i samsvar med samfunnets 
behov og verdier. RRI handler om utvikling av nye samarbeidsprosesser der aktører i samspill tar et 
større ansvar for at i kunnskap, ideer og teknologi blir til langsiktig gavn for samfunnet og for 
fremtiden de er med på å skape. Bedrifters samfunnsansvar og RRI har koblinger som er viktige å ta 
med i arbeidet med næringsutvikling og i møtet med de store samfunnsutfordringene. 

Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver 
Kjønnsbalansen i næringsliv- og teknologiprosjekter er svakere enn i Forskningsrådets øvrige 
porteføljer. Det er derfor viktig at man gjennom mobilisering, kvalifisering og prosjektvurdering 
tilstreber å bedre denne. Målrettede tiltak og rollemodeller for sentersatsinger og 
studententreprenører har gitt gode resultater og slikt arbeid må forsterkes. Kjønnsperspektiv som 
dimensjon i prosjektene kan bidra til økt kvalitet og høyere samfunns- og næringsrelevans av 
kunnskapen, teknologien eller innovasjonen. Det bør det vurderes hvorvidt kjønn er en variabel i 
prosjekter innenfor en rekke næringsområder. Perspektivet er mer etablert innenfor helsefeltet, enn 
for eksempel tjenesteområder der kjønn kan ha betydning for kunder og marked.  Forskningsrådet vil 
være en pådriver for å styrke arbeidet med å integrere kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon. 

5 Tiltak  
Innsatsområdene bærekraftig omstilling av næringslivet, kommersialisering fra forskning og 
regional næringsutvikling adresserer brede og sentrale deler av strategien. Porteføljeplanens tiltak 
må derfor sees i sammenheng med øvrige porteføljestyrers innsats samt norske aktørers deltagelse i 
Horisont Europa, regionale satsinger og SkatteFUNN.  

2 nfr-policy-apen-forskning-norsk-ny.pdf (forskningsradet.no)
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Tiltak for å nå brukermålene:  

 Bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning 

 Bedrifter i hele landet bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin nasjonale og 

internasjonale konkurransekraft   

Tiltak Industri og tjenestenæringer:  

 Løpende utlysning av innovasjonsprosjekter til bredden av industri- og tjenesteområdene og 
investere i næringslivsledede prosjekter. For å sikre best måloppnåelse vil følgende forhold 
vektlegges 
o Grønn omstilling og verdikjedeperspektiv for omstilling av eksisterende næringsliv og 

for det nye næringslivet der også eksportpotensial vektlegges. 
o Diffensiere mht næringer/områder, bedriftsdemografi, nye aktører og konstellasjoner 

for å fremme nytt næringsliv. Ca. 40 prosent av investeringene vil gå til støtteverdige 
søknader i denne kategorien.  

o For å fremme radikale innovasjoner vil inntil 10 prosent av investeringene gå til 
støtteverdige søknader i denne kategorien. 

 Analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats, med særlig fokus på 
investeringsnivå for innovasjonsprosjekter, grønne verdikjeder, Horisont Europa, SkatteFUNN 
og regionale satsinger 

 Bygge kompetanse i forskningsinstitusjonene og kapasitet i næringslivet til å ta ny 
kompetanse i bruk gjennom samarbeid med regionale aktører, SkatteFUNN og andre 
(møtearenaer, forprosjekter, kurs, kompetansemegling med mer). 

 Vurdere egne satsninger rettet mot nye sirkulære, bærekraftige forretningsmodeller 

Tiltak fra andre porteføljestyrer som omfatter næringsrettet aktiviteter:  

 Bidra til løpende brede og større utlysninger av innovasjonsprosjekter 

 Vektlegge bedriftsdemografi og region   

 Bidra i å analysere og monitorere om Forskningsrådet oppnår de tilsiktede endringene i 
Forskningsrådets helhetlige innsats 

Andre tiltak:  

 Horisont Europa, SkatteFUNN, virkemiddelapparatet, regionale satsinger  

Tiltak for å nå brukermålene: 

 Bedrifter i hele landet bruker forskning som grunnlag for å etablere nye 

forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene 

 Bedrifter i hele landet deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med 

kunder, leverandører og forskningsinstitusjoner, for å styrke både sin egen og 

verdikjedens totale konkurransekraft 
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Tiltak Industri og tjenestenæringer:  

 Bidra og legge til rette for verdikjedesatsinger fra forskning til produkter og tjenester i 
nasjonale og internasjonale markeder, forankret i mulighets- og behovsanalyser for 
investeringer og koblinger i verdikjeden. 

 Samarbeid med øvrige porteføljeplaner som omfatter næringsrettet aktiviteter i arbeidet 
med å analysere, utvikle og finansiere verdikjedesatsinger for grønn digital omstilling 

 Tilrettelegge for økt verdikjedesamarbeid i virkemiddelapparatet som Grønn plattform, i 
kapasitetsløftene regionalt og med ulike kapitalaktører. 

 Mobilisering og kvalifisering gjennom samarbeid med regionale aktører, SkatteFUNN og 
andre (møtearenaer, forprosjekter, kurs, kompetansemegling med mer) 

 Analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats, inkl. Horisont 
Europa, SkatteFUNN og regionale satsinger 

Tiltak fra andre porteføljestyrer som omfatter næringsrettet aktiviteter:  

 Samarbeid med å analysere, utvikle og finansiere verdikjedesatsinger for grønn digital 
omstilling 

 Komplementerende utlysninger i relevante deler av FoUoI-verdikjeden 

 Analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats for å monitorere om 
ønskede endringer oppnås 

 Hel- eller delfinansiere kapasitetsløft som treffer porteføljens mål, jmf SFI-finansiering fra 
flere porteføljestyrer 

Styret:  

 Etterspørre og legge til rette for verdikjedesatsinger på prioriterte områder (strategien, 
LTP),  inkludert samspill mellom porteføljer. 

Andre tiltak:  

 Horisont Europa, SkatteFUNN, virkemiddelapparatet, regionale satsinger  

Tiltak for å nå brukermålene: 

 Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bygger kvalitet og kapasitet innenfor 

felt som er viktige for nasjonalt og regionalt næringsliv 

 Universiteter og høyskoler tilrettelegger for student- og stipendiatentreprenørskap.     

 Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for grønn, digital 

omstilling og nye eksportnæringer  

Tiltak Industri og tjenestenæringer:  

 Utlyse kompetanse- og kapasitetsprosjekter, finansiere sentre på områder der det er 

avdekket spesifikke behov samt bidra til kunnskapsbygging i forskningsinstitusjonene for 

kvalitet og kapasitet på fremvoksende områder som er viktig for omstilling og verdiskaping 

 Utlyse senterlignede prosjekter i form av regionale kapasitetsløft for å utvikle regionale 
systemer FoUI-systemer. Analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige 
innsats og tett dialog med aktørene for å avdekke behov. Legge til rette for at kapasitetsløft-
prosjekter av betydning for måloppnåelse i ulike porteføljer kan del-  eller fullfinasieres av 
disse. 
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 Tett samarbeid med andre porteføljer, bidra til å styrke handlingsrommet i og utenfor 

porteføljen samt sikre relevant kompetansebygging 

 Utlyse studententreprenørskapsprosjekter til masterstudenter og phd-stipenduater. 

 Mobilisering og kvalifisering gjennom samarbeid med andre porteføljer og virkemidler 

internt samt eksternt gjennom UH, regionale aktører og andre (møtearenaer, kurs, 

kompetansemegling med mer) 

Tiltak fra andre porteføljestyrer som omfatter næringsrettet aktiviteter:  

 Lyse ut forsker- og kompetanseprosjekter, kapasitetsløft og sentre på aktuelle områder 

 Bidra i å analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats 

Tiltak for å nå brukermålene:  

 Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater 

 Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter  

Tiltak Industri og tjenestenæringer:  

 Utlyse studententreprenørmidler og kommersialiseringsmidler som bidrar til teknologisk 
risikoredusering og at lovende talenter, resultater og forskere kobles med nærings- og 
kapitalaktører 

 Systematisk analysere og adressere den markedssvikt som eksisterer på veien fra forskning 
via oppstart, utvikling, kommersialisering, og skalering - til hjørnestensbedrift / enhjørning 

 Styrke og videreutvikle kommersialiseringsvirkemidlene, i tett samarbeid med øvrige 
virkemiddelaktører og ulike kapitalaktører 

 Analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats innenfor feltet 

Tiltak fra andre porteføljestyrer som omfatter næringsrettet aktiviteter:  

 Lyse ut kommersialiseringsmidler for å stimulere til nyskaping og entreprenørskap. 
Fagporteføljene bør vurdere dette som en modul i unge-forsker-prosjekter etter modell av 
EUs ERC 

 Bidra i å analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats 

Tiltak for å nå brukermålene:  

 Offentlig sektor øker bruken av innovative offentlige anskaffelser for å skape et større 

hjemmemarked for nye bedrifter og næringer 

 Offentlig aktører søker tettere samarbeid med kunnskapsintensive bedrifter for å utvikle 

bedre tjenestetilbud og mer innovative brukeropplevelser 

Tiltak Industri og tjenestenæringer:  

 Bidra til økt bruk av forskning og flere innovative, offentlige anskaffelser samt pådriver for å 
forenkle og gjøre markedet for offentlige anskaffelser mer tilgjengelige for oppstartsbedrifter 
og det øvrige næringslivet. 

 Initiere og delta i målrettede utlysninger sammen med andre porteføljer.  



15 

 Tilby at innovasjonsprosjekt-konsortiene kan omfatte offentlige aktører som også kan 
risikoavlastes og motta en andel av prosjekt bevilgingen der det er relevant.  

 Videreutvikle samarbeidet i virkemiddelapparatet, også mht verdikjeder med privat-offentlig 
samspill 

 Monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats 

Tiltak fra andre porteføljestyrer som omfatter næringsrettet aktiviteter:  

 Initiere og delta i målrettede utlysninger sammen med andre porteføljer 

 Bidra i å analysere og monitorere endringer i Forskningsrådets helhetlige innsats 

Figur 2. Forskningsrådets totale portefølje for industri og tjenestenæringer er på 4,6 mrd. og figuren viser den 

sammensetning. (“Annet” omfatter basisbevilgninger til institutter). Norske aktørers hjemhenting av midler fra 

EU på dette porteføljeområde er også angitt. I tillegg kommer budsjettert skattefradrag gjennom SkatteFUNN 

var på 3,1 mrd. kroner i 2020 .  

6 Forventede resultater, virkninger og 

samfunnseffekter 
Porteføljen følger opp strategien ved å bidra til bærekraftig omstilling av næringslivet, 

kommersialisering fra forskning og regional næringsutvikling gjennom tiltak som styrker både 

eksisterende næringer og bedrifter samt stimulerer til nye næringer og bedrifter, i kombinasjon med 

tiltak som understøtter nyskaping, mobilisering, kunnskapsspredning, nye samarbeidskonstellasjoner 

og verdikjedesamarbeid.  
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Investeringslogikken viser sammenhengen mellom samfunnsmål, brukermål og tiltak, og forventede 

resultater, virkninger og samfunnseffekter av innsatsen. Enkeltutlysninger og resultater fra 

enkeltprosjekter er alene ikke tilstrekkelig for å oppfylle målbildet, det er derfor viktig å se 

utlysningene og prosjektene i en større sammenheng, og hvert prosjekt som enkeltsteg innenfor en 

større resultatkjede fra forskning til marked. Koordinert innsats gjennom bruk av ulike virkemidler, 

og tett samarbeid mellom relatert porteføljeområder vil være nødvendig for å oppnå forventede 

virkninger og samfunnseffekter. En kortfattet sammenstilling av investeringslogikken som ligger til 

grunn for porteføljeplanen er vist i vedlegg 1. 

6.1 Forventede resultater (output) 
Resultater er direkte sluttprodukter (output) av de enkelte prosjektene, for eks. ny kunnskap, nye 

metoder, prototyper, uttestinger, demonstrasjoner, pilotanlegg, patenter, o.l.  

Forventede resultater fra innsatsområdet bærekraftig omstilling av næringslivet 

 Nye produkter, prosesser, prototyper, pilotanlegg, nye tjenestekonsepter o.l.  

 Flere prosjekter som adresserer behovet for grønn omstilling, nytt næringsliv, 

 Etablering av nye grønne verdikjeder innenfor industri og tjenestenæringene 

 Flere radikale innovasjoner 

 Flere produkter og tjenester med eksportpotensial 

Forventede resultater fra innsatsområdet kommersialisering fra forskning 

 Flere kommersialiseringer gjennom nye lisenser og nye oppstartsbedrifter 

 Flere studenter, forskere og lovende talenter prøver seg som entreprenører 

 Økt oppmerksomhet og interesse for kommersialisering av forskningsresultater, i hele 

landet, i bredden av akademia 

 Økt oppmerksomhet og interesse for forskningsbaserte startups og økt utløst privatkapital 

 Nye forskningsbaserte hjørnestensbedrifter / enhjørninger med betydelig eksportinntekter 

og norske arbeidsplasser 

Forventede resultater fra innsatsområdet regional næringsutvikling 

 Styrket kapasitet i de regionale forsknings- og innovasjonssystemene  

 Flere bedrifter i hele landet tar i bruk forskning 

De forventede resultatene forutsetter løpende utlysninger, et helhetlig og tett samarbeid med øvrige 

relaterte porteføljestyrer. Videre forutsettes det tilgang på nødvendige data for å monitorere 

Forskningsrådets totale innvestering opp mot målbildene og at Forskningsrådet tilrettelegger for 

verdikjedesatsinger på alle prioriterte områder (strategien, LTP), inkludert et samspill mellom 

porteføljer, f.eks. muliggjørende teknologier, helse mm. Det forutsettes også tett dialog med øvrige 

aktører, høy grad av mobilisering/ markedsføring av relevante virkemidler, gode møtearenaer, kurs, 

kompetansemegling.  

6.2 Forventede virkninger (outcome) 
Virkninger er resultater av flere prosjekter og en rekke andre innsatsfaktorer satt i system. Disse 

knytter seg til bruken av resultatene i samfunn, næringsliv og forvaltning.   
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Forventede virkninger fra innsatsområdet bærekraftig omstilling av næringslivet 

 Flere bedrifter i hele landet investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning for å 

styrke sin konkurransekraft og bidra til bærekraft og det grønne skifte 

 Nye bedrifter, nye aktører, nye samarbeidskonstellasjoner og økt verdikjedesamarbeid 

 Flere eksportbedrifter og økte eksportinntekter 

 Kunnskapsbaserte bedrifter og flere arbeidsplasser 

 Økt regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid 

 Tettere samarbeid mellom privat og offentlig sektor og økt bruk av innovative, offentlige 

anskaffelser målrettet mot nye bærekraftige satsningsområder og verdikjeder 

 Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt 

som er viktige for grønn omstilling av nasjonalt og regionalt næringsliv  

 Økt kompetanse i forskningsmiljøene og økt kapasitet i næringslivet til å ta ny kompetanse i 

bruk 

 Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor i hele landet samarbeider for grønn 

digital omstilling og nye eksportnæringer 

Forventede virkninger fra innsatsområdet kommersialisering fra forskning 

 Økt kommersiell utnyttelse av forskningsresultater gjennom nye lisenser og nye 

oppstartsbedrifter 

 Økt kommersiell interesse for forskningsresultater og raskere utvikling av et 

konkurransedyktig grønt og diversifisert norsk næringsliv 

 Flere lovende talenter, resultater og forskere kobles med nærings- og kapitalaktører 

 Økt internasjonal oppmerksomhet innenfor fagområder hvor Norge har tydelige komparative 

fortrinn 

 Nye store og betydningsfulle kunnskapsbaserte bedrifter, mange nye arbeidsplasser og økte 

eksportinntekter 

Forventede virkninger fra innsatsområdet regional næringsutvikling 

 Styrke de regionale forsknings- og innovasjonssystemene og bidra til at flere bedrifter tar i 

bruk forskning 

De forventede virkningene forutsetter et helhetlig og tettere samarbeid med øvrige 

virkemiddelapparat og at tilstrekkelig investeringskraft i den tidlige utviklingsfasen for potensielle 

vekstbedrifter, hvor det må forventes mange år med kapitalkrevende utvikling før det kan ventes 

kommersielle inntekter, noe som kjennetegner kommersialisering av forskningsresultater. 

6.3 Forventede samfunnseffekter (impact) 
Samfunnseffekter indikerer langsiktige effekter av innsatsen der også en rekke andre faktorer spiller 
inn, ikke minst markedsmessige og finansielle forhold. De forventede langsiktige samfunnseffekter vil 
bl.a. være et forskningsbasert, grønt, bærekraftig og fornyet næringsliv i hele landet, nye verdikjeder 
og at en større andel av eksisterende verdikjeder forblir i Norge, et digitalisert og teknologisk 
avansert samfunn, flere arbeidsplasser, nye eksportnæringer og økte eksportinntekter. 
Effektevalueringer vil kunne vurdere denne innsatsens innvirkning og merverdi sett opp mot de 
ønskede effektene. 
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7 Finansiering 
Det er i hovedsak NFD som har finansierer for de åpne næringsrettede virkemidlene (BIA og 
EUROSTAR) og tiltakene for kommersialisering (FORNY og STUD-ENT). KD delfinansierer (ca. 25 
prosent) kommersialiseringsinnsatsen (FORNY). KMD finansierer de regionalt rettede tiltakene 
(FORREGION) og KD delfinansierer regional tilstedeværesele.   

Figur 3: Porteføljestyrets budsjettformål i volum og finansieringskilde.    

Andre porteføljer/budsjettformål som er med å bygge opp den totale porteføljen for industri og 

tjenestenæringer: 

Fagporteføljene/FRIPRO 
FRIPRO finansierer støtter de beste forskningsprosjektene, uavhengig av fag og tema, fremmer 

vitenskapelig kvalitet i forskningsfronten og dristig og nyskapende forskning. 

Muliggjørende teknologier  
IKTPLUSS finansierer IKT-forskning og -innovasjon som gir løsninger som fremmer produktivitet og 

effektivitet. BIOTEK2021 finansierer forskning og innovasjon som fremmer utvikling og anvendelse av 

bioteknologi, særlig innenfor helse, landbruk, marin og industri. NANO2021 finansierer forskning og 

innovasjon på nano- og mikroteknologi og avanserte materialer for anvendelser innenfor prioriterte 

samfunnsområder 

Helse 
Ulike helsesatsinger for folkehelse, helsetjenester og behandling skal bidra til kunnskap for 

tjenestene og for politikkutforming.  Pilot-helse er et nytt tiltak for privat-offentlig samarbeid. 

Energi og lavutslipp 
ENERGIX finansierer forskning og innovasjon for en bærekraftig utvikling av energisystemet. 

CLIMIT finansierer forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO₂-håndtering.

Ordninger underlagt Styret 

 Sentersatsinger som SFI og FME styrker innovasjon gjennom langsiktig forskning i tett 

samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer

 Infrastruktur finansierer relevant og oppdatert infrastruktur for norske forskningsmiljøer og 

industri og tjenestesektoren.
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 Nærings-ph.d.  er en egen ordning hvor bedrifter kan søke om støtte for at sine ansatte kan 

ta en doktorgrad ved en FoU-institusjon. 

 Offentlig sektor-ph.d.er en tilsvarende ordning som Nærings-ph.d., men med offentlige 

virksomheter som målgruppe. 



Vedlegg: Illustrasjon av intervensjonslogikken 

som ligger til grunn for porteføljeplanen 

For oversiktens skyld er det i illustrasjonen brukt korte,  

stikkordsmessige formuleringer. 
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Saksfremlegg Sak til Styrets leder, 06. juli 2021 

Sak 03/2021: Oppnevning av nytt styremedlem i Porteføljestyret 
for Petroleum 
Til Styrets leder Hilde Tonne 
Fra Administrerende direktør Mari Sundli Tveit 

Ansvarlig direktør Fridtjof Unander  
Saksbehandler Siri Helle Friedemann  
   

Bakgrunn 
Forskningsrådets administrasjon har på sist PS-møte for petroleum 17-18 juni blitt informert om at 
Arne Holhjem som er porteføljestyrets representant fra Oljedirektoratet (OD) går av med pensjon og 
dermed også trer ut av porteføljestyret.  
 

Hvorfor saken fremmes 
Det er behov for å oppnevne nytt medlem fra OD til erstatning for Arne Holhjem. OD har nominert 
teknologikoordinator Arvid Østhus som ny kandidat og administrasjonen foreslår at Østhus 
oppnevnes som medlem i Porteføljestyret for Petroleum. Forskningsrådets Styreleder har fullmakt til 
å Erstatte medlemmer i sittende porteføljestyrer og utvalg og administrasjonen ber med dette 
styreleder vedta oppnevningen.  

Hovedpunkter  
Porteføljestyret for Petroleum har vært sammensatt av 11 medlemmer hvorav 3 fra næringsliv, 2 fra 
instituttsektoren, 2 fra forvaltning, 2 fra organisasjoner og inkubator og 2 fra universitetssektoren. 
Det er god geografisk spredning i styret og kjønnsbalansen er god. 

Oljedirektoratet bidrar på samme måte som Petroleumstilsynet med verdifull kompetanse i 
porteføljestyre petroleum og supplerer kompetanse fra næringsliv, instituttsektor og akademia. En 
videreføring av Porteføljestyrets sammensetning er ønskelig. 
 
Siden porteføljestyret ble oppnevnt i 2019 har følgende trender i bransjen blitt forsterket: 

- Krav, forventning og mål om utslippskutt av klimagasser fra sektoren. 

- Omstilling av kompetanse og teknologi til nye markeder/næringer 

- Helt nødvendig digitalisering i hele verdikjeden, samt press på kostnader for å opprettholde 

konkurranseposisjon 

- Økende grad av integrering med det øvrige energisystemet, fra land og særlig til havs. 

- Flere grenseflater mot andre havnæringer som havbruk, maritim og introduksjon av ny 

fornybar energiproduksjon til havs 

- Dekarbonisering av gass for å sikre konkurransekraft 

Arvid Østhus har mye erfaring fra både OD og industrien med spesiell interesse for forskning og 
utvikling. Han er nylig utnevnt til ODs teknologikoordinator og vil ha en sentral rolle i ODs pådriver-
rolle som har til formål å føre til økt teknologiopptak i petroleums næringen. 
Østhus har lang erfaring fra stillinger hos operatøren CoP, herunder også internasjonal erfaring. Han 
har også vært aktiv deltager i OG21 strategiutvikling. 
 

Forslag til vedtak 
Styreleder oppnevner på fullmakt fra Styret Arvid Østhus som nytt medlem i Porteføljestyret for 
Petroleum til 30.4.2023.  
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Fra: Hilde Tonne <hilde.tonne@Statnett.no>  
Sendt: mandag 23. august 2021 08:15 
Til: Lise Rydje <lr@forskningsradet.no> 
Kopi: Gabriella Bastiani <gabriella.bastiani@Statnett.no> 
Emne: Re: Styreledersak 3/21 
 
VIKTIG: Denne eposten kommer fra en ekstern avsender.  
 
Hei 
Dette godkjennes av meg. 
Mvh Hilde 
 
 
Hilde Tonne 
Konsernsjef / CEO 
M +47 970 26 892 
T +47 23 90 30 00 
 
Statnett  
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo, Norway 
PB 4904 Nydalen, NO-0423 Oslo 
 
 

mailto:hilde.tonne@Statnett.no
mailto:lr@forskningsradet.no
mailto:gabriella.bastiani@Statnett.no
tel:+47%20970%2026%20892
tel:+47%2023%2090%2030%2000
x-apple-data-detectors://1/
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Saksfremlegg Sak til Styrets leder, 23. august 2021 

Sak 04/21: Bevilgning Grønn plattform i et porteføljestyreutvalg 
Til  Styrets leder Hilde Tonne 
Fra  Administrerende direktør Mari Sundli Tveit 

Ansvarlig direktør Områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik  

Vedl. 1: Foreslåtte medlemmer til porteføljestyreutvalg for Grønn plattform-bevilgning 
august 2021 

Bakgrunn 
Forskningsrådet har sammen med Innovasjon Norge og Siva (VMA) fått et oppdrag fra NFD kalt 
Grønn plattform. Første utlysning omfatter 1,1 mrd kroner og Forskningsrådets andel er ca 60 
prosent dette. Styret har i allokeringsvedtak i 2020 lagt midlene til porteføljestyret for industri og 
tjenestenæringer.   

VMA har opprettet en felles prosjektgruppe ledet av Forskningsrådet og en styringsgruppe med 
ADene. Det er et utstakt internt samarbeid i Forskningsrådet i saken.  Midlene er utlyst åpent til 
bredden av norsk næringsliv og forskningsinstitutter ihht føringer i tildelingsbrev. 
Søknadsbehandlingen er i sluttfasen og vedtak vil tas 30. eller 31. august.     

NFD har lagt til grunn at bevilgninger skal fortas i hht den enkelte VMA-aktørs ordinære prosesser. 
Det innebærer administrativt vedtak i SIVA, styrevedtak hos IN og vedtak på porteføljestyrenivå i 
Forskningsrådet. Fagtyngden i prosessen ligger i ekspert- og administrasjonsvurderingene. 
Forskningsrådet vil bevilge i saken i et styre med større fagtyngde enn hos de andre, men tre ulike 
VMA-bevilgningspunktene skal primært sikre at prosess og innstilling er i hht føringer og prosedyrer.  

Hvorfor saken fremmes 
De 44 søknadene som nå behandles har bred deltagelse; 309 bedrifter, 51 forskningsorganisasjoner, 
stor spredning tematisk, bransjemessig, geografisk og bedriftsdemografisk, og med flere søknader 
har samarbeid på tvers av bransjer. Søknadsprofilen tilser at vi må ha god porteføljebredde når 
Forskningsrådet skal bevilge og vi må også håndtere en situasjon med mange inhabile 
porteføljestyremedlemmer. Det bør derfor oppnevnes et porteføljestyreutvalg i denne saken.  

Hovedpunkter 
Det foreslås derfor flg: Porteføljestyreleder, evt. et annet habilt medlem, fra porteføljestyrene for 
Hav, Energi, lavutslipp og transport og Landbasert mat, miljø og bioressurser vil sammen med 
styreleder (om habil) og et habilt medlem fra styret for Industri og tjenestenæringer forta 
bevilgningen på vegne av Forskningsrådet. Med dette blir bevilgning gjort på i hht til ordinær praksis 
på porteføljestyrenivå, forankret i det budsjettansvarlige porteføljestyret, med god fag- og 
porteføljebredde.  

Forslag til vedtak 
Styreleder oppnevner på fullmakt et porteføljestyreutvalg for å forta bevilgning av Grønn-
plattformutlysningen i 2021. Utvalget vil bestå av porteføljestyreleder, evt. et annet habilt medlem, 
fra de tre porteføljestyrene for Hav, Energi, lavutslipp og transport og Landbasert mat, miljø og 
bioressurser og to habile medlemmer fra porteføljestyret for Industri og tjenestenæringer.  
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Vedlegg 1  

Foreslåtte medlemmer til porteføljestyreutvalg for Grønn plattform (GP)-
bevilgning august 2021 
 
 

Porteføljestyre Navn Arbeidssted 
Rolle i GP 

styreutvalg 

Industri og tjenestenæringer Eirik Næss-Ulseth PubGene Leder 

Industri og tjenestenæringer Ivar Horneland Kristensen 
Hovedorganisasjonen 

Virke 
Medlem 

Energi, transport og 

lavutslipp 
Ragnhild Wahl ITS Norge Medlem 

Hav Arne Karlsen Gunnar Klo AS Medlem 

Landbasert mat, miljø og 

bioressurser 
Marit Kjeldby Miljødirektoratet Medlem 

 

 
 
Fra: Hilde Tonne <hilde.tonne@Statnett.no>  
Sendt: mandag 23. august 2021 16:23 
Til: Forskningsrådet v/Adm. direktør <Forskningsradet.Adm.direktor@forskningsradet.no> 
Kopi: Mari Sundli Tveit <mstv@forskningsradet.no>; Anne Kjersti Fahlvik <akf@forskningsradet.no>; 
Fridtjof Fossum Unander <fu@forskningsradet.no> 
Emne: Re: Styreledersak 04/21 
 
Dette godkjennes av meg. 
Mvh Hilde 
 
 
Hilde Tonne 
Konsernsjef / CEO 
M +47 970 26 892 
T +47 23 90 30 00 
 

 
 

tel:+47%20970%2026%20892
tel:+47%2023%2090%2030%2000


Saksframlegg Styremøte 5/2021 

Sak S 55.3/21 Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 
Til Styret  

Fra Administrerende direktør 

* Revidert nasjonalbudsjett 2021 – orientering om håndtering av tildelinger og kutt 

Se eget vedlegg 1 

* Kunnskapsdepartementets endelige tilbakemelding på etatsstyringen 2021 

Tilbakemeldingsdokumentet er justert fra KDs side etter etatsstyringsmøtet mellom departementet 
og Styret. 

Se eget vedlegg 2 

* Grunnfinansieringssystemet for forskningsinstitutter og forskningskonsern 

Regjeringen besluttet rett før ferien å følge de fleste av Forskningsrådets råd om justeringer i 

modellen for tildeling av grunnfinansiering til institusjoner omfattet av Retningslinjer for statlig 

grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern. Mer spesifikt siterer jeg her 

meldingen Forskningsrådet mottok fra KD den 18. juni: 

"Kunnskapsdepartementet har justert grunnfinansieringssystemet for forskningsinstitutter og 

forskningskonsern. Deler av grunnfinansieringen skal fortsatt fordeles etter konkurranse 

mellom forskningsinstituttene. Instituttenes resultatskår på indikatorer for kvalitet og 

relevans legges til grunn når den konkurransebaserte delen av grunnbevilgningen fordeles. I 

tillegg innføres en ny indikator for patenter og lisenser som uttrykk for kommersialisering og 

nyskaping. I utregningen av instituttenes konkurransebaserte grunnbevilgning etableres en 

mekanisme med felles resultatarena, og det settes en begrensning i hvor stor uttelling hver 

indikator kan gi et enkelt institutt. Det opprettes to nye fordelingsarenaer for 

primærnæringsinstituttene med utgangspunkt i NFDs og LMDs respektive budsjettansvar. 

Revidert grunnfinansieringssystem trer i kraft fra 2022, og systemet skal evalueres etter at 

det har virket i fire år. 'Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og 

forskningskonsern' vil i løpet av høsten 2021 oppdateres i tråd med regjeringens vedtak."  

Forskningsrådet arbeider p.t. med å innfase endringene f.o.m. tildelingene av grunnfinansiering for 

2002. 

* FOT – Forskning og Teknologiordningen 

Forskningsrådet ved avdeling for petroleum har et årlig oppdrag fra OED å innhente informasjon om 

operatørenes FoU aktivitet med relevans for petroleumsaktiviteten på norsk kontinentalsokkel. 

Ordningen heter FOT – Forskning og Teknologiordningen og er en obligatorisk rapportering fra 

operatørene til myndighetene over aktivitet som kan regnskapsføres over lisensen. Som et ledd i 

innhenting av data inviterer Forskningsrådet også til møter med mange av operatørene, hvorav den 

viktigste er Equinor.  

Vi har nå mottatt nesten alle rapportene og er i prosess med gjennomføring av dialogmøtene. For 

2020 ser vi at volumet av forskning og teknologiutvikling er betydelig redusert fra 2019, noe som 

tilskrives pandemien. Det rapporterte volumet vil bli ca 3,5 mrd kroner, ned fra ca 4 mrd kroner i 

2019. Om lag halvparten av aktiviteten er innkjøp av FoU tjenester, særlig hos norske FoU-aktører, 

men også internasjonalt så en slik nedgang vil merkes svært godt i leverandørindustrien og 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fretningslinjer-for-statlig-grunnfinansiering-av-forskningsinstitutter-og-forskningskonsern%2Fid2690610%2F&data=04%7C01%7Clr%40forskningsradet.no%7C001255b1942e459ad82c08d967979753%7Ca9b1388299a64b289368b64c69bf0256%7C1%7C0%7C637654723037285520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VoM%2FOW%2BU72ZCRMCL%2FPmi7sKf%2BpB2XrXNLAikEmYBZ6E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fretningslinjer-for-statlig-grunnfinansiering-av-forskningsinstitutter-og-forskningskonsern%2Fid2690610%2F&data=04%7C01%7Clr%40forskningsradet.no%7C001255b1942e459ad82c08d967979753%7Ca9b1388299a64b289368b64c69bf0256%7C1%7C0%7C637654723037285520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VoM%2FOW%2BU72ZCRMCL%2FPmi7sKf%2BpB2XrXNLAikEmYBZ6E%3D&reserved=0
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instituttsektoren både gjennom direkte oppdrag og i deres arbeid med å realisere samarbeid og 

kontant finansiering inn i prosjekter delfinansiert av Forskningsrådet. 

* Energi21 

Energi21 er opprettet av Olje- og Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing 
på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier. Energi21 
strategiens satsingsområder bygger på næringens ambisjoner og muligheter i fremtidens energi- og 
teknologimarkeder. Mandatet dekker hele det stasjonære energisystemet og energiteknologier til 
transportformål. Energi21 er et permanent uavhengig strategiorgan med et eget næringsdrevet styre 
oppnevnt av Olje- og energidepartementet ved statsråden.  
 
Energi21 styret har vedtatt å revidere Energi21 strategien fra 2018. Revidert Energi21 strategi skal 
etter planen ferdigstilles mai 2022. 
  
Det er lagt opp til en omfattende strategiprosess med involvering av næringsliv, FoU miljøer, 
akademia, NGOer, offentlige myndigheter og organisasjoner. Høsten 2021 (august, september) skal 
Energi21 arrangere innspillsmøter om  følgende temaer:  

• Havvind  
• Hydrogen 
• Infrastruktur 
• Vannkraft 
• Digitaliserte – og integrerte energisystemer  
• Solenergi  
• Batterier 
• Energiteknologier til havs  
• Avkarbonisering av energiressurser og industri  
• Bioenergi. 

  
Aktuelle temaer det søkes innspill om er bl.a. næringens ambisjoner i fremtidens energimarkeder, 
komparative fortrinn, sentrale forsknings- og innovasjonsbehov og nødvendig virkemidler for å 
realisere aktiviteter. I tillegg vil Energi21 ta initiativ til bilaterale møter og samarbeid med aktører og 
kunnskapsmiljøer innen utvalgte fagområder.   
  
Energi21 har gjennomført en analyse av utviklingstrekk og trender (omverdensanalyse), som påvirker 
utviklingen av energimarkedene frem mot 2050. I tillegg har det blitt gjennomført et 
utredningsprosjekt om forsknings- og innovasjonsdrevet næringsutvikling med fokus på 
kommersialiseringsutfordringer og suksesskriterier. Begge studiene er viktig kunnskapsgrunnlag for 
strategiutviklingen til Energi21. (Rapportene er tilgjengelig på nettsiden til Energi21).  
  
Styret vil gjennomføre sine prioriteringer av nye satsingsområder i løpet av 2021 og det legges opp til 
offentlig høring av strategien første kvartal 2022.  
 
* Aqua Nor 2021 ble gjennomført både som fysisk og digital messe 24. til 27. august i tillegg til en 

digital internasjonal fagkonferanse den 23. august. Messen Aqua Nor er internasjonal og regnes som 

den viktigste messen for teknologi og leverandører til havbruksnæringen. Forskningsrådets 

primærmålsetning for å delta er å mobilisere bedrifter til å søke våre virkemidler rettet mot 

næringslivet. Forskningsrådet har hatt en sentral rolle i organiseringen av fellesstanden 

"Forskningstorget" og i planlegging og gjennomføring av den digitale konferansen 23. august og 

serien av "Miniseminarer" på Forskningstorget. Både Forskningstorget og miniseminarene var godt 

besøkt.  I tillegg gjennomførte vi en presentasjon av virkemidlene i Forskningsrådet, Innovasjon 

Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF).  Det var totalt 16.652 

besøkende på messa i Trondheim spektrum, 8.232 logget seg på den digitale messeplattformen; og 

det var 9.150 som fulgte livestrømmingen. 
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* Havforskningstiåret 

Forskningsrådet fikk 8. juni 2021 godkjent Values of the Ocean - a ten area decade programme for 
protection and sustainable use of the ocean som offisielt bidrag til FNs havforskningstiår for 
bærekraftig utvikling. Satsingen består av Forskningsrådets eksisterende innsats på hav, som er 
relevant for å nå tiårets mål, og satsingsforslaget Havforskningstiåret – forslag til norsk innsats.  
Havsekretariatet (ved Mette Mila og Kjersti Fjalestad ) er det nasjonale kontaktpunktet for Ocean 
Decade Unit, som har ansvaret for gjennomføring av iverksettingsplanen vedtatt av FNs general 
forsamling. På oppfordring fra Ocean Decade Unit har vi  knytta til oss ei gruppe eksperter i 
Nasjonalkomité for havforskningstiåret. Ocean Decade Unit har også utarbeidet retningslinjer for 
slike komiteer. Nasjonalkomiteen skal være med å sikre at norsk innsats når tiårets mål. Oppgavene 
er å gi råd og utveksle informasjon, være ambassadører for tiåret og være involvert i ulike aktiviteter. 
Medlemmene representerer bredden i tiåret med fagfelt og sektorer og kobling til porteføljestyrer. 
Medlemmene sitter for to år av gangen. Leder for komiteen er Siri Granum Carson, direktør, NTNU 
havrom 
 
Øvrige medlemmer: 

Mari Vold Bjordal, havbruksrådgiver, Bellona 
Olai Einen, Head of Feed and Fish Health, Cermaq 
Julia Giebichenstein, stipendiat, Universitetet i Oslo 
Mats A. Granskog, forsker, Norsk polarinstitutt 
Alf Håkon Hoel, professor, Universitetet i Tromsø 
Gabriella Kossmann, seniorrådgiver, Norad 
Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver, Sintef Ocean 
Erik Olsen, forskningssjef, Havforskningsinstituttet 
Bente Pretlove, programdirektør, DNV 
Tor Erik Standal, direktør, Atlanterhavsparken 
Erling Svensen, undervannsfotograf  
Lise Øvreås, professor og vitenskapelig direktør, Universitetet i Bergen 

 
 

* Forskningsdagene 2021 

Forskningsdagene er Forskningsrådets største formidlingsaktivitet. Festivalen har arrangementer for 
hele befolkningen de siste ukene i september hvert år, i år fra 22. september til 3. oktober.  
 
Forskningsrådet har i dag en kjennskap i befolkningen på 42%, og Forskningsdagene er et av de 
viktigste tiltakene vi har for å levere på vårt samfunnsoppdrag og legge til rette for 
forskningsformidling. Ved å fortsette arbeidet med å knytte Forskningsdagene enda tettere til 
Forskningsrådet, også gjennom en oppdatering av visuell profil, vil dette være med på å bygge 
kjennskapen til vår rolle, vårt ansvar og funksjon, på en naturlig og tillitsvekkende måte. 
 
Målet med Forskningsdagene er å gi befolkningen tilgang til faktabasert kunnskap, og informasjon 
om hvordan kunnskap blir til. Forskningsdagene arrangeres i samarbeid med UoH-institusjonene som 
fyller festivalen med innhold regionalt og lokalt.  
 
Forskningsdagene har i sine 27 år hatt som målsetning å skape begeistring og forståelse for forskning 
i befolkningen. Noe som har blitt viktigere de senere årene, ettersom vi utsettes for desinformasjon 
og falske fakta som spres i mange kanaler. 
 
Vi ønsker å oppfordre styret til å engasjere seg i arrangementer i sitt lokalmiljø, og få med seg den 
digitale åpningen av Forskningsdagen 22. september i Nobels Fredssenter. Hovedtema i år er fred og 
konflikt, noe som vil prege åpningsarrangementet, og mange av de lokale arrangementene. Temaet 
preger også alle artiklene sekretariatet skriver og får delt i sosiale medier, på nettsidene våre og på 
forskning.no. På åpningsarrangementet deler vi også ut formidlingsprisen, som i år har veldig mange 
nominasjoner. Følg med i våre sosiale medier, og del i ditt nettverk! 
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Forskningsrådet har også egne digitale satsinger: Kaffe med en forsker med Andreas Wahl (her kan du 
se fjorårets episoder) og På labben hvor forskere forteller om sitt arbeid i korte filmsnutter (her kan 
du se fjorårets filmer). Vi har også et digitalt arrangement der kunstig intelligens og en artist jobber 
sammen. 
 
Festivalen byr på flere hundre arrangementer. Pre korona hadde festivalen drøyt 400 arrangementer 
fordelt på ca. 160 geografiske steder i Norge. I fjor og i år blir festivalen skalert litt ned, og byr på 
både fysiske, digitale og hybride arrangementer. Dette gir både oss mulighet til å prøve ut nye 
digitale arrangementsformer, og fortsette med direkte møter mellom forskere og publikum i en 
mindre, men kanskje også tettere skala enn tidligere flere av de store forskningstorgene i byene 
erstattes bl.a. av forskere som vil oppsøke skoler i stedet.  
 
Eksempler fra årets program er satsinger som formidling på toget, kaféer og puber, på biblioteker og 
kjøpesentre, pop-up forskning, pecha kucha, samtaler og debatter med ulike innganger til temaet 
fred og konflikt, som f.eks. forskning i konfliktområder, klimakrisen og konflikt, filmseminar om 
protestene i Hong Kong, og spørsmål om hvor sannferdig Norge er som fredsnasjon. Temaet finnes 
også i arrangementer om ytringsfrihet, alderdom, og et arrangement hvor man spiller ut eksempler 
på konflikter i hjemmet. 
 

 

 
 

* En global investeringspilot for forskning og innovasjon for å akselerere oppnåelsen av 

FNs bærekraftsmål 

Forskningsrådet har tatt initiativ til å etablere en global en plattform for å investere i bruk og 

videreutvikling av resultater fra pågående og nylig avsluttede forsknings- og innovasjonsprosjekter 

spesielt rettet mot FNs bærekraftsmål. Forskningsrådet jobber gjennom Global Research Council 

(GRC), en medlemsorganisasjon for forskningsfinansierende institusjoner med global utbredelse. Vi 

har også nær dialog andre relevante multinasjonale aktører.  

Det er mange initiativer rettet mot forskningen for å oppnå bærekraftsmålene, men ingen adresserer 

bruk av forskningsbasert kunnskap direkte, og de legger opp til en lang planleggingsfase. 

Forskningsrådet, ved Avdeling for global utvikling og internasjonale relasjoner, har siden desember 

2019 jobbet med å samle en gruppe finansiører fra høy-, mellom-, og lavinntektsland og jobbe frem 

en utlysning. Utlysningen skal:  

https://www.forskningsdagene.no/artikler/kaffe-med-en-forsker!t-10316
https://www.forskningsdagene.no/artikler/kaffe-med-en-forsker!t-10316
https://www.youtube.com/watch?v=14LR2Gg5saQ&list=PL3NEn2Ugrlr_pRZi5LOeCQVO3pe2yrbQc
https://www.youtube.com/watch?v=14LR2Gg5saQ&list=PL3NEn2Ugrlr_pRZi5LOeCQVO3pe2yrbQc
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• Ha felles finansiering fra alle partnere 
• Være basert på eksisterende forskning 
• Være basert på likeverdige partnerskap (equitable partnerships) 
• Ha fokus på implementering 
• Ha partnere som representerer et globalt nedslagsfelt 
• Ha partnere fra ulike deler av samfunnet og næringsliv 
 

National Research Foundation i Sør-Afrika har sagt seg villig til å drifte piloten. Initativet har blitt 

presentert internasjonalt på International Science Council's Global Funders Forum og GRC sitt årlige 

medlemsmøte. En utlysningstekst er snart klar til publisering, og Forskningsrådet har signalisert et 

bidrag på 2 mill. Euro.      

 

* Tre klager på SFF-behandlingen 
Forskningsrådet har mottatt tre klager på avslag etter utlysningen av trinn 1 i utvelgelsen av nye 

sentre for fremragende forskning (SFF-V trinn 1). Sakene blir behandlet i det eksterne Klageutvalgets 

møte 23. september. 

* Programmet for et digitalt Europa – DIGITAL 
Styret ble i møtet 10.juni orientert om at Norge har sluttet seg til DIGITAL fra 2021, som gir Norge 

store muligheter til å ta del i utviklingen av og implementeringen av framtidens 

digitaliseringsløsninger i nærings- og samfunnsliv i Europa. Det forutsetter imidlertid at Norge i tillegg 

til å betale inn en kontingent som forventes å være på om lag 270 mill. kroner per år de neste 7 

årene, også evner å mobilisere forskningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige virksomheter som blir 

tatt med i konsortiene som vinner fram i finansieringen fra programmet. 

Norge har nå forpliktet seg til å betale kontingenten, men det er per i dag kun bevilget et svært lite 

beløp til mobiliseringsapparat (3 mill. kroner per år fordelt på Forskningsrådet, Innovasjon Norge og 

Digitaliseringsdirektoratet, mot et nøktern forslag på 20 mill. kroner), og ingenting er avsatt til 

egenandeler for norske deltakere i prosjektene. Det er kritisk nødvendig å etablere et handlekraftig 

mobiliseringsapparat og sikre ressurser til egenandeler raskest mulig. Det er etablert en 

styringsgruppe for DIGITAL bestående av ekspedisjonssjefer fra KMD, KD, NFD og JD og topplederne i 

Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 

 



Vedlegg 1 

1/2 

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – orientering om håndtering av 
tildelinger og kutt 

Bakgrunn 
Revidert nasjonalbudsjett (RNB) vedtatt av Stortinget 18. juni innebærer flere vesentlige justeringer 
til årets budsjett 2021 enn normalt, med vekst til viktige pågående initiativ som Grønn plattform, 
fornybar energi og COVID-19 forskning, men først og fremst kutt i KDs kjerneområder som 
grunnleggende forskning, forskningsinfrastruktur og sektorovergripende satsinger. Vi ønsker å 
informere Styret om hvordan disse justeringene er fordelt i budsjettet for 2021. 

Samlede tildelinger og kutt 
RNB medfører en reduksjon i Forskningsrådets FoU-budsjett på 53,6 mill. kroner med et vesentlig 
kutt på over 90 mill. kroner fra KD og økninger fra NFD og HOD og til en mindre grad fra OED. I tillegg 
er virksomhetsbudsjettet styrket med 9,5 mill. kroner gjennom en omdisponering fra FoU-budsjettet. 
Forskningsrådet har per 27. august mottatt supplerende tildelingsbrev fra KD, NFD, OED og HOD.  

Tabell 1: Oversikt over tildelinger og kutt pr formål og departement i RNB. mill. kroner 

 Grønn plattform får en økning på 30 mill. kroner fra NFD. I tillegg får Innovasjon Norge 85 mill. 

kroner og SIVA 10 mill. kroner. Den samlede budsjettrammen til Grønn plattform i 2021 er 458 

mill. kroner hvorav Forskningsrådets andel vil være på 222 mill. kroner.  

 Det tildeles 10 mill. kroner til nytt FME på hydrogen og ammoniakk fra OED. Fra 2022 vil den 

årlige støtten øke til 30 mill. kroner i de åtte årene som senteret vil være operativt. 

 Det tildeles 20 mill. kroner til Covid-19-relevant forskning fra HOD.  

 Det trekkes inn 14,1 mill. kroner fra en rekke departement for finansiering av økt kontingent 

knyttet til Horisont Europa.  

 Det kuttes til sammen 92,4 mill. kroner fra KD knyttet til postene for grunnleggende forskning, 

sektorovergripende forskning og forskningsinfrastruktur. 

 9,5 mill. kroner flyttes fra FoU-budsjettet til virksomhetsbudsjettet til dekning av   virksomhets-

kostnader knyttet til Maritim21-strategi, Grønn plattform og Blått partnerskap (NFD) og drift og 

etablering av sekretariatet for internasjonalt forskningssamarbeid på energiområdet (OED). 

 Bevilgningen til et OECD-tiltak knyttet til havøkonomi flyttes fra NFDs post 900.21 til post 920.50 

og 51. 

Tildelinger og kutt pr departement 
Endringene som følge av Revidert nasjonalbudsjett er å betrakte som en justering av årets budsjett 
2021. Justeringene til budsjett 2021 er fordelt etter de samme prinsippene som ved fordeling av 
årets opprinnelige budsjett 2021 og er oppsummert under: 
1. Føringer følges. Føringene knyttet til økte midler i RNB er så tydelige avgrenset at det er klart 

hvilke budsjettformål som skal følge opp tildelingene.  
2. Spesifisert kutt realiseres. 

KD-52 KD-53 KD-54 NFD-50 NFD-51 NFD 900 OED HOD KMD Totalt

Tilskudd ti l Grønn plattform 30 000 30 000

Tilskudd ti l FME - hydrogren 10 000 10 000

Tilskudd ti l Covid-19 forskning 20 000 20 000

Kutt til  Horisont Europa kontingent -7 392 -3 672 -754 -1 162 -1 132 -14 112 

Kutt KD post 52 Grunnleggende forskning -31 600 -31 600 

Kutt KD post 53 Sektorovergripende forskning -39 900 -39 900 

Kutt KD post 54 Forskningsinfrastruktur -13 500 -13 500 

Kutt CLIMIT -5 000 -5 000 

Ompostering til  havøkonomi 600 600 -1 200 0

Flytting til  virksomhetsbudsjettet -7 000 -500 -2 000 -9 500 

Sum -31 600 -47 292 -13 500 19 928 100 -1 200 2 246 18 838 -1 132 -53 612 
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3. Uspesifisert kutt fordeles i henhold til en vurdering per departement av 
o Budsjettformålenes viktighet sett i forhold til departementets sektorpolitiske ansvar 
o Eventuelle behov for skjerming (som følge av forpliktelser eller avtaler) 
o Budsjettformålenes relative prioritering (høyere prioriterte budsjettformål kuttes 

forholdsvis mindre enn lavere prioriterte budsjettformål) 
o Budsjettformål med samme prioritering kuttes pro rata ift budsjettformålenes størrelse  

Tabell 2: Oppsummering av tildelinger og kutt pr departement og porteføljeområde. mill. kroner 

Oppsummering 
Tildelinger og kutt fordelt pr departement og porteføljeområde innebærer: 

 Økt budsjett til porteføljestyrene til Helse og Industri og tjenestenæringer som følge av 
tildelingen knyttet til henholdsvis COVID-19-forskning og Grønn plattform. 

 Kuttene er relativt beskjedne for de fleste porteføljestyrer bortsett fra Muliggjørende 
teknologier, som særlig rammes av kuttet på KDs sektorovergripende forskning, men også 
fagporteføljene har tydelige kutt som følge av kuttet på KDs grunnleggende forskning. 

 Blant Styrets porteføljer er det tydelig kutt på Forskningsinfrastruktur, Internasjonaliseringstiltak 
og Rekrutteringsordninger.  

KD-52 KD-53 KD-54 NFD-50 NFD-51 NFD 900 OED HOD KMD Sum

Budsjett 

2021

%-vis 

endring

Porteføljestyrer

Demokrati, styring og fornyelse -4 912 -1 132 -6 044 154 526 -3,9 %

Energi, transport og lavutsl ipp -3 010 2 246 -764 906 475 -0,1 %

Global utvikling og internasjonale relasjoner 160 646 0,0 %

Hav -2 365 -3 000 -500 -5 865 545 313 -1,1 %

Helse -4 053 18 849 14 796 434 846 3,4 %

Humaniora og samfunnsvitenskap -3 967 -3 967 321 059 -1,2 %

Industri  og tjenestenæringer -283 -2 121 26 000 23 596 1 169 871 2,0 %

Klima- og polarforskning -283 -3 019 -3 302 321 745 -1,0 %

Landbasert mat, miljø og bioressurser -2 197 -2 197 367 451 -0,6 %

Livsvitenskap -6 025 -6 025 458 951 -1,3 %

Muliggjørende teknologier -11 367 -1 248 -12 615 856 172 -1,5 %

Naturvitenskap og teknologi -6 179 -6 179 422 479 -1,5 %

Petroleum -3 656 -3 656 353 588 -1,0 %

Samisk forskning -1 000 -1 000 13 500 -7,4 %

Utdanning og kompetanse -1 320 -1 320 275 306 -0,5 %

Velferd, Kultur og samfunn -1 701 -1 701 266 383 -0,6 %

Satsinger under styret

Senterordninger 586 650 0,0 %

Forskningsinfrastruktur -2 156 -13 500 -15 656 798 292 -2,0 %

Grunnbevilgninger og institusjonell støtte 1 649 100 0,0 %

Rettede internasjonaliseringstiltak -4 633 -523 -1 435 500 -1 000 -7 091 327 800 -2,2 %

Rekrutteringsordninger -4 996 -7 049 -488 -12 533 236 214 -5,3 %

Tekniske budsjettjusteringer -732 100 0,0 %

Nasjonal kommunikasjon -1 769 -1 769 20 537 -8,6 %

Nasjonale evalueringer og analyse -308 -308 41 739 -0,7 %

Kilden, Teknologirådet og HO21 Monitor -11 -11 19 753 -0,1 %

Øvrige styrer og utvalg

Bevilgningsutvalg - kjønnsbalanse 15 636 0,0 %

Adm.dir - forvaltningsoppdrag 100 100 -200 152 000 0,0 %

Sum -31 600 -47 292 -13 500 19 928 100 -1 200 2 246 18 838 -1 132 -53 612 10 143 932 -0,5 %
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Etatsstyring 2021 

Tilbakemeldinger til Norges forskningsråd 

 
Dato og versjon: 24. juni 2021, endelig versjon. 

Tilbakemeldinger på resultater, måloppnåelse og ambisjoner 

Forskningsrådet er en sentral aktør i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. FNs 

bærekraftsmål, sammen med målene og prioriteringene i Langtidsplan for forskning og 

høyere utdanning, setter de overordnede rammene for Forskningsrådets arbeid. De fem 

målene som er satt for Forskningsrådet, utrykker regjeringens forventninger til hva 

Forskningsrådet skal bidra til.     

 

Forskningsrådet har de siste årene levert godt på samfunnsoppdraget sitt. Fremover er det 

behov for å omstille samfunns- og næringslivet. Aktørene i forsknings- og 

innovasjonssystemet må bidra til dette i nært samspill. Kunnskapsdepartementet (KD) er 

opptatt av Forskningsrådet rigger seg godt for fremtiden og vurderer nye og innovative grep 

for å sikre at organisasjonen er fleksibel nok til å møte brukerens og oppdragsgivernes behov. 

Videre forventer departementet at Forskningsrådet fortsetter å levere resultater og sikrer 

måloppnåelse innenfor de til enhver tid gjeldende rammer.  

 

Året 2020 har vært preget av covid-19-pandemien. Forskningsrådet har bidratt til å vise 

betydningen av forskning og innovasjon for å møte samfunnsutfordringer. KD er fornøyd 

med Forskningsrådets håndtering av tiltakspakkene. Departementet har særlig merket seg 

hvor raskt Forskningsrådet har klart å omsette økte midler til forsknings- og 

innovasjonsprosjekter med høy kvalitet. Erfaringer og læring fra håndteringen av pandemien 

vil være viktig i omstillingsarbeidet fremover. KD forventer at Forskningsrådet bidrar til å 

motvirke negative effekter av pandemien.  

 

Tilbakemeldingene i dette dokumentet tar utgangspunkt i Forskningsrådets årsrapport 2020. I 

tillegg bygger innholdet i dokumentet på fjorårets tilbakemeldinger. KD har lagt vekt på 

endringsbehov og vesentlighet, og områder der departementet mener Forskningsrådet har 

størst forbedringspotensial. Tilbakemeldingene på måloppnåelse strukturert etter 

Forskningsrådets mål og strategiske områder. Deretter omtales andre sentrale forhold ved 

virksomheten. 

1 Forskningsrådets mål 

Mål 1 Økt vitenskapelig kvalitet  

Norsk forskning har vært i god utvikling de siste ti årene, og norske forskere lykkes gradvis 

bedre i den internasjonale konkurransen om forskningsmidler. Selv om det er forskjell 

mellom fagområder, ligger Norge høyt når det gjelder vitenskapelig publisering og siteringer 

målt mot antall innbyggere. Departementet merker seg at veksten i publiseringer de siste 

årene har vært særlig stor for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, og at disse i noe større 

grad enn annen forskning publiseres åpent. Forskningsrådet er en sentral aktør for å 
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identifisere og støtte fremragende forskningsmiljøer, samtidig som rådet skal bygge opp 

kapasitet og vitenskapelig kvalitet på prioriterte områder. KD har tillit til at Forskningsrådet 

evner å håndtere disse hensynene på en god måte.  

 

For det strategiske området Verdensledende fagmiljøer viser bedre suksessrate i Horisont 

2020 og evalueringen av Sentre for fremragende forskning (SFF) at innsatsen for å bygge opp 

forskningsmiljøer med høy kvalitet gir resultater. Det europeiske forskningsrådet (ERC) er en 

av de mest krevende konkurransearenaer norske forskere deltar på. Det at både søknader til 

og tildelinger fra ERC har økt viser at kvaliteten på norsk forskning utvikler seg positivt. 

Samlet sett er det fortsatt få norske fagmiljøer som har nådd opp i konkurransen om 

Advanced Grants. Fire ERC Advanced Grant i årets tildeling er svært gledelig, og kan tyde 

på at tiltak som Forskningsrådet har satt i gang for å øke gjennomslaget fører fram. KD 

forventer at Forskningsrådet fortsetter det systematiske samarbeidet med fagmiljøene for å 

bidra til gode resultater innenfor ERC også fremover. 

 

SFF-ordningen ble evaluert i 2020. Hensikten var å vurdere hvilke effekter virkemidlet har 

hatt på forskningskvaliteten og på forskningssystemet. Evalueringen viser at forskningen ved 

sentrene har høy kvalitet, den er høyt sitert og den har hatt store samfunnseffekter, for 

eksempel i form av bedriftsetableringer og ved at helserelatert forskning blir tatt i bruk. SFF-

ordningen er en suksess som tydelig medvirker til at institusjonene prioriterer kvalitet. 

Forskningsrådet skal bidra til at etablerte sentre blir bærekraftige, slik at institusjonene selv 

evner å videreføre dem. KD mener at det fremover er viktig at dynamikken i ordningen 

opprettholdes for å sikre at nye sentre kan tildeles SFF-status.  

  

For det strategiske området Identifisering og stimulering av vitenskapelig kvalitet generelt 

er Forskningsrådets konkurransearenaer den viktigste mekanismen for måloppnåelse. 

Systemet for søknadsbehandling ble lagt om i 2019. Forskningsrådet sier i årsrapporten at 

undersøkelser gjennomført etter omleggingen indikerer at flere svært gode prosjekter 

innvilges støtte. Departementet ser dette som positivt og understreker nødvendigheten av at 

Forskningsrådet opprettholder høy tillit til søknadsbehandlingsprosessen.  

 

Forskningsrådsprosjekter er viktige for rekrutteringen av forskere i alle sektorer og på alle 

fagområder. Dette er positivt både for forskningskvaliteten generelt og rekrutteringen 

spesielt. Undersøkelsen viser også relativt stor variasjon mellom fagområder og institusjoner. 

KD forventer at Forskningsrådet fortsetter å bygge opp kunnskap om forskningssvake 

områder og vurderer målrettede tiltak overfor institusjoner som i liten grad deltar i den 

nasjonale konkurransen eller som er så forskningsvake at de ikke kan hevde seg i denne, jf. 

også tilbakemeldingen fra 2020. At Forskningsrådet i økende grad utarbeider 

kunnskapsoversikter for ulike sektorer, er positivt for å identifisere forskningssvake områder. 

Videre ser departementet frem til resultatene av Forskningsrådets analyse som skal gi 

informasjon om søkere som ikke når opp i konkurransen og hvilke kategorier i 

forskersamfunnet som ikke søker. 

 

Mål 2 Økt verdiskaping i næringslivet  

FoU-aktiviteten i næringslivet er opprettholdt gjennom pandemien. Forskningsrådet viser i 

årsrapporten til flere gode resultater for det strategiske området Økt konkurransekraft i nytt 

og eksisterende næringsliv. SSBs analyse viser at det er grunn til å anta en positiv samlet 

effekt på verdiskapingen og at tilskuddene i stor grad virker etter hensikten. Dette er positivt. 
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Gjennomslaget for norske bedrifter i Horisont 2020 har økt. Det er god spredning i typen 

bedrifter som søker støtte i Forskningsrådet, både når det gjelder størrelse og tematikk, og det 

er en klar positiv utvikling i retning av grønn omstilling og digitalisering. Forskningsrådet har 

også lyktes med å mobilisere flere og nye bedrifter. KD ser det som positivt at 

Forskningsrådet fortsetter arbeidet med å mobilisere flere næringer til FoU og å støtte 

prosjekter med mulighet for radikal innovasjon.   

  

For området Styrket evne til omstilling i norsk økonomi viser årsrapporten at FoU-

investeringene i næringslivet har økt. Dette er positivt. Spesielt har tjenestenæringene bidratt 

til denne veksten, men det er fortsatt de ressursbaserte og FoU-erfarne næringene som er de 

største aktørene. KD deler Forskningsrådets oppfatning av at det fortsatt er stort potensial for 

å få flere bedrifter til å bruke FoU som et strategisk virkemiddel for økt konkurransekraft, 

innovasjonsevne og omstilling. Departementet savner at Forskningsrådet begrunner 

prioriteringer og synliggjør Forskningsrådets merverdi i årsrapporten.  

 

Departementet vil understreke betydningen av samarbeid mellom virkemiddelaktørene. Et 

eksempel er PILOT-E, hvor evalueringen viser at ordningen har skapt merverdi for 

samfunnet og hentet ut gevinster i virkemiddelapparatet. Slike samarbeidsmodeller bidrar til å 

se forskning og innovasjon i sammenheng og få nye, bærekraftige løsninger ut i markedet på 

en mer effektiv måte.  

 

For det strategiske området Bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøer og 

næringsliv har Forskningsrådet gjennom sine virkemidler etablert gode muligheter for 

måloppnåelse. Et eksempel på at Forskningsrådet lykkes godt på dette området er norske 

aktørers gjennomslag på områder som krever samspill i Horisont 2020. Forskningsrådet sier 

likevel i årsrapporten at en for liten andel av forskningsinnsatsen bidrar til nyskaping og 

konkurransekraft. Det er positivt at Forskningsrådet kan registrere god effekt av de 

utviklingsgrepene som er tatt. I videreutviklingen av virkemidlene for økt kommersialisering 

av forskning er departementet opptatt av at Forskningsrådet samarbeider godt med 

Innovasjon Norge.  

 

Mål 3 Møte store samfunnsutfordringer  

Norsk forskning og innovasjon hevder seg godt innenfor områder knyttet til 

samfunnsutfordringene, noe resultatene for norske aktører i Horisont 2020 bekrefter. KD 

mener det er rimelig å anta at suksessen i Horisont 2020 i stor grad kan ses i sammenheng 

med Forskningsrådets innsats, både med hensyn til langsiktig oppbygging av 

forskningsmiljøer med høy kvalitet, men også innsatsen Forskningsrådets EU-apparat står 

for. Se også omtale av Horisont 2020 under mål 4. 

 

Dette målet er bredt og sammensatt. De strategiske områdene, som dekker mange ulike 

forskningsfelt, har ulik grad av modenhet. Hav og klima er etablerte områder, og offentlig 

sektor fremstår nå som mer modent enn tidligere. For eksempel viser en evaluering at 

Forskningsrådets satsing på forskning og innovasjon i kommunene har vært en viktig 

katalysator for økt søkelys på innovasjon i kommunal sektor. Forskningsrådet har arbeidet 

systematisk og godt med dette over mange år.  

 

Det strategiske området samfunnssikkerhet og samhørighet er fortsatt umodent. 

Forskningsrådet vurderer at det er framgang på området med god kvalitet på prosjektene, 
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økende kapasitetsutnyttelse og økt samarbeid. Departementet ser positivt på at 

Forskningsrådet fortsetter arbeidet med å styrke bidragene fra humanistiske fag, juss og 

teknologifag til forskningen på samfunnssikkerhet og andre samfunnsutfordringer.  

 

Forskningsrådet legger vekt på transfaglighet gjennom brukermedvirkning og satsinger på 

tverrgående temaer. Dette bidrar til bedre systemtenkning, til kunnskapsdeling over 

tradisjonelle sektorgrenser og skal øke sannsynligheten for at forskningsresultater brukes. Det 

er derfor interessant at kartleggingen av forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- 

og omsorgstjenester finner at informantene i kommunene mener det er utfordrende å ta i bruk 

resultater fra prosjekter som de selv er med på eller har initiert. KD forventer at 

Forskningsrådet følger opp kartleggingen og tar hensyn til dette i videreutvikling av 

virkemidlene.  

 

Forskningsrådet rapporterer at det å få til fellesutlysninger med andre land er krevende og at 

det ofte tar flere år med dialog før en fellesutlysning gir resultater. Prosjektene som får 

finansiering, krever ofte også mer oppfølging. KD oppfordrer derfor Forskningsrådet til å 

gjøre kost-/nyttevurderinger av hvilke samarbeid som skal prioriteres. 

 

Mål 4 Velfungerende forskningssystem  

Det har vært en positiv utvikling for norsk returandel i Horisont 2020 over flere år og andelen 

av de konkurranseutsatte midlene har ligget over to prosent siden første oppdatering i mars 

2018. Deltakelsen har utviklet seg positivt for alle deler av forskningssystemet, og særlig 

næringslivet og offentlig sektor har fått økt gjennomslag i de senere utlysningene. Norske 

miljøer gjør det godt innenfor en rekke områder, som klima, miljø, naturressurser, men også 

senest innenfor flere søknadstyper i ERC. Se også omtale av deltakelsen i ERC under mål 1 

Økt vitenskapelig kvalitet. 

 

Regjeringens ambisjonsnivå i Horisont 2020 er nådd. Forskningsrådet har vært en viktig 

bidragsyter for at norske aktører har lykkes så godt. Forskningsrådet har vist god kompetanse 

og engasjement i mobiliseringsarbeidet og har bidratt aktivt inn i internasjonale nettverk. For 

å nå målet om økt deltakelse i Horisont Europa er et godt og velfungerende nasjonalt 

støtteapparat en forutsetning. Ansvaret for norsk deltakelse i Horisont Europa er gitt til 

Forskningsrådet og Innovasjon Norge i fellesskap. KD ser positivt på det samarbeidet som 

har utviklet seg mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og forventer fortsatt at 

Forskningsrådet bidrar konstruktivt for framtidig norsk suksess og økte ambisjoner i Horisont 

Europa.  

 

Et tilleggsmoment i mobiliseringen for økt deltakelse i Horisont Europa er at Norge vil delta i 

flere store langtidsprogrammer. Europakommisjonen legger opp til sterke synergier mellom 

programmene, og en god utnyttelse av disse synergiene vil trolig påvirke deltakelse i 

Horisont Europa. Forskningsrådet må, i samarbeid med relevante aktører, være 

oppmerksomme på dette i mobiliseringsarbeidet. 

 

KD vil peke på at årsrapporten for det strategiske området Økt deltakelse i Horisont 2020 er 

mangelfull når det gjelder analyse av Norges deltakelse i rammeprogrammet innenfor 

området Miljøvennlig energi, jf. tilleggsinformasjon for mål 4 i tildelingsbrevet 2020.  
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For det strategiske området Strukturerende endringer bidrar Forskningsrådet med viktig 

kunnskap om hvordan egne virkemidler fungerer for de forskningsutførende sektorene, og 

utformingen av virkemidlene har stor innflytelse på grad av konsentrasjon, tverrfaglighet og 

samarbeid med nærings- og samfunnsaktører nasjonalt og internasjonalt.  

 

Departementet merker seg Forskningsrådets vurdering av at vi er på vei mot en mer robust 

instituttsektor og støtter at Forskningsrådet fortsetter å se nærmere på hvilke faktorer som 

hemmer og fremmer at instituttene kan styrke og videreutvikle sin rolle i FoU-systemet. 

Videre er det positivt at Forskningsrådets strategi- og mobiliseringsarbeid har bidratt til at 

offentlig sektor er blitt en mer aktiv bruker av forskning.  

 

Senterordningene sentre for fremragende forskning (SFF), sentrene for forskningsdrevet 

innovasjon (SFI) og sentrene for miljøvennlig energi (FME) er sentrale virkemidler som 

bidrar til helhet og samspill i forskningssystemet. Ett eksempel som viser Forskningsrådets 

merverdi, er kartleggingen av hvordan den målrettede satsingen på miljøvennlig energi har 

bidratt til å styrke samarbeidet og strukturen på energiforskningen. Kartleggingen viser blant 

annet at Forskningsrådets krav om samarbeid og tverrfaglighet har vært viktig for å lykkes. 

Departementet støtter Forskningsrådet i at det er viktig å ha god balanse mellom virkemidler 

som gir konsentrasjon og faglig tyngde og virkemidler som åpner for radikale innovasjoner.  

 

KD anerkjenner Forskningsrådets arbeid og deres positive bidrag på infrastrukturområdet, 

både nasjonalt og internasjonalt. European Open Science Cloud er i støpeskjeen. Håndtering 

av forskningsdata vil være et omfattende og krevende felt fremover som vil kreve innsats fra 

Forskningsrådet i årene som kommer, jf. punkt 4 i tildelingsbrevet 2020.  

  

Departementet vil berømme Forskningsrådet for pådriverjobben når det gjelder åpen 

forskning og implementeringen av Plan S. Fremover er det viktig at Forskningsrådet 

fortsetter den tette dialogen med internasjonale partnere om dette. KD forventer at rådet 

følger opp DORA-erklæringen og ambisjonene om større åpenhet i forskningen gjennom god 

skolering av egen organisasjon og av evalueringspanelene.  

Mål 5 God rådgivning  

Forskningsrådet følger opp målet om god rådgivning gjennom en rekke skriftlige 

dokumenter, sitt innspill til statsbudsjettet, gjennom tverrgående dialogarenaer og støtte til 

departementenes arbeid inn mot Horisont Europa. KD og departementene har god nytte av 

dette i sitt arbeid. 

 

I tilbakemeldingen for 2020 uttrykte KD en forventning om at Forskningsrådet framover 

redegjør for utviklingen i departementenes tilfredshet med Forskningsrådet som 

forskningspolitisk rådgiver. KD ba også om at Forskningsrådet fortsetter arbeidet med å 

utvikle budsjettforslagsdokumentene. Selv om arbeidet med begge disse temaene er omtalt, 

framgår det ikke tydelig av årsrapporten hvordan disse tilbakemeldingene er fulgt opp og 

hvordan Forskningsrådet vurderer utviklingen fra 2019.  

 

Råd om polar- og nordområdene var styringsinformasjonen i 2020. Undersøkelsen viser at 

oppdragsgivere og brukere stort sett er fornøyd med den rådgivningen Forskningsrådet gir. 

Enkelte fremhever behovet for mer forvaltningsrelevant informasjon, f.eks. gjennom 

kunnskapsoppsummeringer. Det er positivt at Forskningsrådet fremover vil sørge for å 

kommunisere utredninger og forskning i kortform, tilpasset de ulike departementenes behov.  
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Fremover, og særlig nå etter omlegging til porteføljestyring, er det viktig at Forskningsrådet 

videreutvikler sin rolle som forskningspolitiske rådgiver. KD forventer at organisasjonen 

rigges slik at også departementenes behov forskningspolitisk rådgivning blir godt dekket. 

Departementet ser frem til undersøkelsen om hvordan rådgivningen til departementene 

fungerer etter overgangen til porteføljestyringen, jf. tildelingsbrevet for 2021. Videre 

forventer KD at Forskningsrådet videreutvikler budsjettforslagene sine, i nært samarbeid med 

departementene. 

2 Andre viktige styringssignaler 

2.1 Virksomhetsutvikling og økonomi  

Forskningsrådet har de siste årene gjort store endringer i sin virksomhet hvor det å forenkle, 

forbedre og digitalisere arbeidsprosesser har vært sentralt. Fremover er det viktig at 

Forskningsrådet involverer og engasjerer departementene og brukerne sine for å sikre 

hensiktsmessige, brukervennlige og effektive tjenester. KD er opptatt av at Forskningsrådet 

evner å ivareta nye og endrede oppgaver på en god måte innenfor de rammene som stilles til 

disposisjon. Dersom Forskningsrådet må gjøre vesentlige omprioriteringer bør konsekvenser 

beskrives og vurderes i dialogen med departementene og brukergruppene.  

 

Forskningsrådet har høye ambisjoner knyttet til effektene av porteføljestyring og har satt i 

gang en følgeevaluering. KD etterlyser fortsatt en tydeligere vurdering av hvilke effekter og 

konsekvenser porteføljestyringen har for departementenes bevilgninger og deres 

sektorpolitiske prioriteringer. 

 

Ved utgangen av fjoråret hadde avsetningen av forskningsmidler økt med 825 mill. kroner og 

nivået var på fire mrd. kroner. Dette skyldes blant annet at forskningsmidlene økte mer enn 

forventet, og at det har vært forsinkelser i prosjektene som får støtte fra Forskningsrådet blant 

annet som følge av den pågående pandemien. Selv om forskningsforpliktelsene er betydelige 

i årene som kommer, er KD bekymret for om tiltakene Forskningsrådet har iverksatt for å 

redusere avsetningene vil virke raskt nok og være tilstrekkelige. Forskningsrådet må sørge for 

at risikoprofilen i tilskuddsforvaltningen er godt forankret hos departementene. I tillegg vil 

KD oppfordre Forskningsrådet til å vurdere andre tiltak som kan sørge for at bevilgningene 

kommer raskere til anvendelse og sikrer høy kvalitet på prosjektene som får støtte.   

 

Den administrative avsetningen var ved utgangen av fjoråret på 15 mill. kroner. 

Departementet har inntrykk av at Forskningsrådet har et godt grep på sitt forbedrings- og 

effektiviseringsarbeid. I årsrapporten skriver Forskningsrådet at det skal investeres betydelig i 

årene som kommer. Siden den administrative avsetningen snart er brukt opp forventer KD at 

investeringene finansieres gjennom løpende realisering av gevinster. KD er klar over at dette 

vil bli krevende for organisasjonen og forventer at Forskningsrådet klarer å håndtere dette i 

samarbeid med medarbeiderne, brukerne og departementene.  
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2.2 Oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning  

Forskningsrådet redegjør i årsrapporten for hvordan den reviderte langtidsplanen er fulgt opp 

i budsjettet 2020. Det har i løpet av året kommet tiltakspakker med betydelig økte midler. Det 

er positivt at Forskningsrådet har brukt muligheten pandemien har gitt til å vri midlene, f.eks. 

inn mot bærekraftige prioriteringer og grønt skifte. Det er også positivt at Forskningsrådet har 

holdt et høyt nivå på prosjektinnsatsen under målområdet Utvikle fagmiljøer av fremragende 

kvalitet.  

 

KD etterlyser igjen en grundigere redegjørelse av hva Forskningsrådet gjør for å vri 

virksomheten mot langtidsplanens prioriteringer og hvordan Forskningsrådet bidrar til å nå 

planens mål og ambisjoner, jf. tilbakemeldingsdokumentene for 2018 og 2019. 

Departementet forventer at Forskningsrådet gjør rede for hvordan virksomheten totalt sett er 

vridd inn mot langtidsplanens prioriteringer i løpet av inneværende fireårsperiode. 

Departementet ser frem til å motta en redegjørelse av status for Forskningsrådets arbeid med 

langtidsplanens mål, ambisjoner og prioriteringer i forbindelse med Forskningsrådet sitt 

innspill til neste langtidsplan. 

 

2.3 Rapportering i årsrapporten 

Årsrapporten 2020 er forbedret sammenliknet med tidligere år, og får nå bedre frem hvilke 

resultater og effekter Forskningsrådet bidrar til. Departementet oppfordrer likevel 

Forskningsrådet til i enda større grad å vurdere utfordringer ved egen innsats og rolle, og ev. 

tiltak som bør iverksettes. Videre kan Forskningsrådet med fordel bruke et klarere og mer 

konsist språk, samt vise styringsinformasjon slik at det blir enklere å se resultater og trender 

over tid.  

 

Rapporteringen på mål 3 er utfordrende, men denne delen av årsrapporten fortsetter å utvikle 

seg positivt. Rapporteringen er noe ujevn mellom de strategiske områdene, særlig når det 

gjelder rapportering på karakterer og trender over tid. Oftest er gjennomsnittskarakterer 

sammenlignet med året før, noe som sier lite om spredning og utvikling. Dette gir 

departementene et svakt vurderingsgrunnlag. KD gjentar derfor oppfordringen om å 

inkludere tidsserier i rapporteringen, jf. Struktur og forventninger til rapportering i 

årsrapporten. Videre ser departementet også frem til flere effektstudier som dokumenterer 

samfunnseffekter, jf. tilbakemeldingen fra 2020. 
 

Videre forventer KD at Forskningsrådet i neste årsrapport bedre redegjør for og dokumenter 

foreløpige konsekvenser og effekter av porteføljestyringen, jf. også tilbakemeldingen fra 

2020 og punkt 1.3 ovenfor. Det er også viktig at effekter og gevinster av tiltakene for å 

utvikle virksomheten dokumenteres.    
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