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Forslag til saksliste Styremøte 4/2021

Norges forskningsråds styre 
Dato 10. juni 2021 kl. 10:00 – 15:30 / 16:25

Sted Norges forskningsråd,  Teams 

Sak S 38/21 Godkjenning av sakslisten 10:00- 

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

Sak S 40/21 Spørsmål om habilitet 

Sak S 41/21 Orientering - vedlegg
1. Muntlige 
2. Skriftlige fra administrasjon 

          -10:10 

Sak S 42/21 Innspill til LTP (første utkast) - vedlegg 10:10-11:40 

Sak S 43/21 Plan for oppfølging av Forskningsrådets strategi - vedlegg 11:40-12:10 

LUNSJ 12:10-12:40

Sak S 44/21 Tertialrapportering / Medarbeiderundersøkelse - vedlegg 12:40-13:10 

Sak S 45/21 Status IT-sikkerhet  13:10-13:40 

Sak S 46/21 Oppdatering Langtidsbudsjettet FoU 13:40-14:15

Sak S 47/21 Etatsstyringsmøte 11. juni – forberedelse 14:15-14:40 

Sak S 48/21 Eventuelt 14:40-14:45 

Sak S 50/21 Vedtaksprotokoll godkjennes 14:45-14:50

Sak S 51/21 Oppsummering 
- Dialog mellom styre og adm. direktør 
- Dialog styret

14:50-15:30 

Sak S 52/21 Trinn 1 av SFF-V utlysningen: Kvalitetssikring av 
søknadsbehandlingsprosessen og vedtak om søkere som skal 
inviteres til trinn 2. 

15:30-16:25 
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Norges forskningsråds styre 

Dato 

Sted 

Torsdag 29. april 2021, kl. 09:00 – 16:00 

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 
Christine Daae Olseng 
Lena Cappelen Endresen 
 

Forfall:    
Lars Harry Vorland 

 
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 25: Rune Vistad, Tom Espen Møller, Bente Bakos 

Joakim Bakke, Kari Vaalund, Vibeke Moe, Izabela Buraczewska og  
     Lisa Samuelsen fra Kunnskapsdepartementet 

Sak S 30: Solveig Flock, Herman Farbrot 
Sak S 31: Philip Lorentzen, Svend Otto Remøe, Lillian M. Baltzrud, Johannes W. Løvhaug 
            Sylvia Schwaag Serger fra Lunds universitet 
            Torben B. Vad, Mikkel Skjoldager og Andrea S. Frøshaug fra DAMVAD Analytics 
            Salil Gunashekar, Emily Gloinson og Fay Dunkerly fra Rand Europe 
Sak S 33: Siv-Inga Hagen og Thorgunn Nordstrand fra Riksrevisjonen 
Sak S 34: Bjørn Skavlan 
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Sak S 25/21 Innspill til Strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og 

innovasjonssamarbeidet 

Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for norsk deltakelse i det 
europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet for perioden 2021 til 2027 som etter 
planen skal legges frem før sommeren 2021. I forkant av det ordinære styremøtet møtte 
styret i Forskningsrådet representanter for Kunnskapsdepartementet (KD) for å gi innspill til 
strategien. Joakim Bakke fra KD introduserte arbeidet med strategien og Kari Vaalund fra KD 
presenterte utkast til strategien. Den nye strategien vil få stor betydning for nasjonale 
prioriteringer og rammevilkår for norsk oppfølging av Horisont Europa. 

Styret takket for muligheten til å gi innspill til strategien og ga ros for et velskrevet og godt 

dokument. Styret påpekte at Forskningsrådet vil ta en tydelig rolle i oppfølgingen av 

strategien. Skal store ambisjoner for EU-deltakelsen lykkes vil det kreve et solid norsk 

støtteapparat og økonomiske incentiver for norske deltakere. Forskningsrådet har spilt en 

avgjørende rolle i den vellykkede mobiliseringen til Horisont 2020 og ønsker å gjøre det 

samme i Horisont Europa. Dette vil kreve tydelighet i rollefordeling i mobiliseringsarbeidet 

og det er viktig at ikke innsastsen fragmenteres. Det vil være viktig med samspill mellom 

forskning og innovasjon, samt tett samarbeid i virkemiddelapparatet. 

 

Sak S 26/21 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

 

Sak S 27/21 Godkjent referat fra styremøte 2/21, 12.03 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 

 

Sak S 28/21 Spørsmål om habilitet 

Vedtak:  Ingen inhabile styremedlemmer. 
 

Sak S 29/21 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. Forskningsrådet har 

begynt å følge medieomtalen av de fem strategiske områdene i strategien. Det er bred 

omtale av områdene bortsett fra Samhørighet og globalisering. Fokus vil økes på dette 

området og det skal jobbes for å få frem flere saker som belyser Forskningsrådets innsats.    

2. Saker besluttet av styreleder  

Skriftlig orientering Styreledersak 2/21: Oppnevning av nytt styremedlem i Porteføljestyret 

for klima og polar. 

3. Skriftlige fra administrasjonen 

• Prosjektetablerings – og posisjoneringsstøtte (PES) Horisont Europa 
• Revidert nullvekstforslag 2022 
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• Forskningsrådet har fått nytt oppdrag ovenfor 11 forvaltningsinstitutter + Simula 
• PETROSENTER 
• En ny satsing på forskning om global helse 
• INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og 

innovasjon 
• EUs grønne giv - bestilling fra NFD til virkemiddelapparatet 
• Grønn plattform – status 
• Næringslivets tilsøkning er fortsatt stor 
• Møte mellom styrelederne i Forskningsrådet og KS Kommunesektorens organisasjon 
• EU vil stille krav om Gender Equality Plans for de som ønsker finansiering  

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 

 

Sak S 30/21  Evaluering av INFRASTRUKTUR-ordningen 

Mari Sundli Tveit innledet i saken og viste til at Forskningsrådet har bevilget 6,2 mrd. kroner 

til ca. 100 infrastrukturer gjennom ordningen siden den ble opprettet i 2009. Det har vært 

gjennomført en virkemiddelevaluering av INFRASTRUKTUR-ordningen etter mandat vedtatt 

av styret i 2019. Endelig utkast til evalueringsrapport med komiteens anbefalinger legges 

fram for styret før offentliggjøring. Solveig Flock presenterte evalueringen og rapporten. 

Rapporten konkluderer med at ordningen er en suksess og anbefaler en videreføring. 

Evalueringskomiteen fremmer anbefalinger som gjelder finansieringsordningen 

INFRASTRUKTUR, men berører også andre deler av Forskningsrådet, institusjonene og andre 

aktører. 

Styret diskuterte ulike anbefalinger og oppfølgingen av disse. Styret diskuterte særlig 

finansiering av drift av infrastrukturer og finansiering av e-infrastrukturer. Balansen mellom 

investeringer i nye infrastrukturer sett opp mot videreutvikling av eksisterende 

infrastrukturer ble fremhevet. Det ble påpekt at det er behov for en tydeliggjøring av krav og 

ansvar knyttet til datahåndteringsplaner. 

Vedtak:  Evalueringskomiteen har utarbeidet sin rapport i henhold til mandatet. Styret tar rapporten 
til etterretning og godkjenner at den offentliggjøres. 

  
Administrasjonen tar med seg Styrets kommentarer til evalueringsrapporten og innspill til 
oppfølgingstiltakene i det videre arbeidet med oppfølgingsplan. 
 

Sak S 31/21 Innspill til langtidsplanen – styreseminar om utvalgte problemstillinger 

Mari Sundli Tveit innledet i saken og orienterte kort om status i Forskningsrådets arbeid med 

innspillet. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) er regjeringens 

overordnende verktøy for videreutvikling av forskningsinnsatsen og forsknings- og 

innovasjonssystemet, samt for å skape sammenheng mellom utdanning, forskning og 

innovasjon. Forskningsrådets innspill til arbeidet med revisjon av planen har derfor stor 

strategisk betydning. Kunnskapsdepartementet (KD) har fremskyndet fristen for innspillet til 

10. september så Forskningsrådet må forsere arbeidet med innspillet. Styret vil ha en 

diskusjon av helheten i innspillet i juni og sluttbehandling av saken i septembermøtet.  

Del 1 - Forsknings- og innovasjonspolitikk for fremtiden: 

Seminaret ble innledet med at Sylvia Schwaag Serger fra Lunds Universitet, medlem av 
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Forskningsrådets International Advisory Board, holdt en presentasjon for styret med tittelen 

"Forsknings- och innovationspolitik för de kommande 10 åren: ovisshet – kris – 

transformation?".   

Styret takket for en inspirerende presentasjon som ga et godt utgangspunkt for en strategisk 

diskusjon. Styret diskuterte ulike deler av innholdet i presentasjonen med Sylvia og hvordan 

forskningspolitikken kan utvikles for å møte fremtidens utfordringer. Styret diskuterte hva 

som er de største utfordringene for forsknings- og innovasjonspolitikken fremover, og 

hvordan dette påvirker Forskningsrådets innspill til LTP. Styret la vekt på at omstilling av 

norsk økonomi vil være avgjørende. Dette og andre hovedutfordringer må komme tydelig 

frem i Forskningsrådets innspill. Styret ønsker at Forskningsrådet er tydelig i sitt innspill og 

utfordrer gjeldende LTP gitt utviklingen som har skjedd etter siste revisjon. Med 

utgangspunkt i Forskningsrådets strategi må det trekkes opp noen få hovedutfordringer som 

danner utgangspunkt for innspillet og anbefalingene. Innspillet må også fokusere på 

konkrete forskningspolitiske anbefalinger. 

Del 2 – Samfunnsoppdrag ("missions") og foresight: 

Mari Sundli Tveit introduserte kort Forskningsrådets arbeid med og tenkning om 

samfunnsoppdrag (missions) som arbeidsform. Salil Gunashekar fra Rand Europe presenterte 

det pågående foresightarbeidet med tilhørende funn og anbefalinger om missions.  

Styret takket for presentasjonen fra Damvad og Rand Europe. Styret diskuterte ulike 

momenter knyttet til samfunnsoppdrag som en del av forsknings- og innovasjonspolitikken. 

Forskningsrådet må i innspillet til LTP ha en beskrivelse av hvordan samfunnsoppdrag kan 

være en arbeidsform for å nå målene. Forskningsrådet kan bruke dette for å operasjonalisere 

strategien. Styret ønsker også at Forskningsrådet peker på områder som er aktuelle for 

samfunnsoppdrag, med utgangspunkt i strategien.  

Del 3 - Tettere kobling utdanning, forskning og innovasjon: 

Mari Sundli Tveit innledet og la vekt på at det ønskelig med en tettere kobling mellom 

forskning og utdanning i LTP. Lillian M. Baltzrud presenterte notatet om tettere kobling 

mellom utdanning, forskning og innovasjon. Dette er en problemstilling som også diskuteres 

mye internasjonalt, og f.eks. EU og OECD har jobbet mye med dette. Temaet har vært 

diskutert i Forskningsrådets International Advisory Board og det jobbes med en policy brief 

om temaet. Forskningsrådet har også hatt en rundebordskonferanse om dette samspillet. 

Styret diskuterte ulike aspekter med samspillet mellom forskning, innovasjon og utdanning, 

og la vekt på overordnede utfordringer og muligheter for å få et bedre samspill. 

Forskningsrådets rolle i dette ble også diskutert.  Styret ønsker at Forskningsrådet i innspill til 

LTP belyser hvilken verdi det ligger i et tettere samspill og hvilke hovedbarrierer som hindrer 

at dette nås.  

Vedtak:  Styrets kommentarer legges til grunn for det videre arbeidet med innspill til revidert 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 
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Sak S 32/21 Forskningsrådets satsing på banebrytende forskning (FRIPRO) – fordeling av økt 

tildelingsramme mellom fagområdene 

Mari Sundli Tveit introduserte saken og henviste til tidligere relaterte saker. I 2020 økte 

Styret tildelingsrammen til FRIPRO utover inntektsbudsjettet med til sammen 400 mill. 

kroner. Styret har allerede besluttet å øke tildelingsrammen utover inntekten med inntil 300 

mill. kroner i 2021. Det foreslås at den ekstra rammen for 2021 fordeles andelsvis mellom 

fagområdene etter samme prinsipp som i 2020, dvs fordeling etter andel søkt beløp. Styret 

støttet forslaget. 

Vedtak:  Styret slutter seg til forslaget om fordeling av ekstrarammen på 300 MNOK mellom de tre 
fagområdene etter andel søkt beløp. 
 

Sak S 33/21 Regnskapsrevisjonen for 2020 

Hilde Tonne ønsket Riksrevisjonen velkommen til møtet. Riksrevisjonen reviderer årlig 
Forskningsrådets regnskap. Thorgunn Nordstrand og Siv Inga Hagen fra Riksrevisjonen 
presenterte revisjonsprosessen og en oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2020 for 
Forskningsrådet og Eiendomsfondet. Riksrevisjonen bekrefter at regnskapet ikke har 
vesentlige feil og mangler. Presentasjonen inneholdt forbedringsforslag som Forskningsrådet 
vil følge opp. Riksrevisjonen informerte også om andre pågående revisjoner med tilknytning 
til Forskningsrådet. Resultatet fra disse revisjonene er utsatt offentlighet til sakene er 
mottatt i Stortinget. 
 

Sak S 34/21 Innspill til statsbudsjettet 2022 – avsetninger og omprioriteringer 

Mari Sundli Tveit innledet i saken. Saken handler om svar til bestilling fra Kunnskaps-

departementet (KD) og innspill til statsbudsjettet 2022 knyttet til avsetninger og 

omprioriteringer. Det er delen av bestillingen knyttet til omprioritering som er behandlet. I 

sin bestilling ber KD også om oppdaterte prognoser over avsetningene, vurdering av effekten 

av igangsatte tiltak og ikke minst hva som må kunne betraktes som adekvat overføringsnivå i 

Forskningsrådet. Dette ble ikke behandlet i saken, men vil bli dekket i saken om 

langtidsbudsjett og avsetninger berammet til styremøtet i juni. 

KD ber om et revidert omprioriteringsforslag i nullvekst for 2022 fra Forskningsrådet og 

saken handler om hvordan en ved omprioritering av avsetningene og ordinære midler i 

nullvekst kan sikre finansiering av siste del av opptrappingsplanene i gjeldende langtidsplan 

for forskning og høyere utdanning (LTP). Yves Boulmer presenterte ulike alternativer for 

omprioriteringer som er utarbeidet for å svare på bestillingen.  

Styret stilte spørsmål til de ulike alternativene og begrunnelsen for anbefalt alternativ. Styret 

diskuterte konsekvensene av de ulike alternativene og om andre premisser kunne vært lagt 

til grunn i arbeidet. Styret mente at det beste alternativet er det hvor en kun omprioriterte 

avsetninger, og ikke ordinære midler, og at disse midlene er rettet mot generelle og åpne 

ordninger relevant for Teknologi-, Nærings- og Utdanningsløftet, men at også de øvrige 

alternativene kan fremmes for KD.  

Vedtak:  Styret slutter seg til de alternativene som det er redegjort for i denne saken, slik at disse 
legges til grunn for Forskningsrådets svar på bestillingen fra KD. Styret slutter seg til at 
alternativ 1a fremmes som hovedalternativet. 
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Sak S 35/21 Eventuelt 
 

Sak S 36/21 Vedtaksprotokoll godkjennes 
 

Sak S 37/21 Oppsummering  

 



Saksframlegg Styremøte 4/2021

Sak S 41.2/21 Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 
Til Styret  

Fra Administrerende direktør 

* Orientering om revidert nasjonalbudsjett 2021 

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble lagt fram 11. mai og skal vedtas av Stortinget 18. juni. Den 

samlede økningen til FoU-budsjettet vil være på 35,8 mill. kroner. Virksomhetsbudsjettet vil bli 

styrket med 9,5 mill. kroner. Økningen på virksomhetsbudsjettet skjer gjennom en omdisponering fra 

FoU-budsjettet, slik at økningen før omdisponeringen til virksomhetsbudsjettet er tilsvarende større, 

altså 45,3 mill. kroner. Det ligger an til at Forskningsrådet vil få følgende endringer i sitt budsjett. 

 Grønn plattform får en økning på 30 mill. kroner fra NFD. I tillegg får Innovasjon Norge 60 

mill. kroner og SIVA 10 mill. kroner. Den samlede budsjettrammen til Grønn plattform i 

Forskningsrådet vil i 2021 være på 222 mill. kroner.  

 Det tildeles 15 mill. kroner til nye FME på hydrogen og ammoniakk fra OED. Dette utgjør 

halvårsvirkningen av en samlet årlige støtte på 30 mill. kroner fra 2022 i de åtte årene som 

senteret vil være operativt. 

 Det tildeles 20 mill. kroner til Covid-19-relevant forskning fra HOD.  

 Det trekkes inn 14,6 mill. kroner fra en rekke departement for finansiering av økt kontingent 

knyttet til Horisont Europa. Dette kommer i tillegg til det kuttet som ble gjennomført i årets 

budsjett 2021 på en rekke departementer.  

 Det legges opp til et engangskutt på 5 mill. kroner over KD på samme måte som den tidligere 

gjennomførte lånemekanismen. 

 Det flyttes 9,5 mill. kroner fra FoU-budsjettet til virksomhetsbudsjettet. Midlene skal dekke 

virksomhetskostnader 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 til NFDs post 50 og 51. 

 Regjeringen foreslår å samle virkemidler for etablerere i Innovasjon Norge. Ordningen 

Studententreprenørskap (StudENT) vil bli foreslått flyttet fra Forskningsrådet til Innovasjon 

Norge fra 2022. Regjeringen vil komme tilbake med nærmere omtale av dette i 

statsbudsjettet for 2022. 

Tabell: Oversikt over tildelinger og kutt pr formål og departement i RNB. 1000. kroner 

Det foreligger ingen vesentlige fordelingsutfordringer knyttet til endringene. Formålene knyttet til 

økte midler er så tydelige avgrenset at det er klart hvilke budsjettformål som skal følge opp 

KD-53 NFD-50 NFD-51 NFD 9… OED LMD HOD KMD Totalt

Tilskudd til Grønn plattform 30 000 30 000

Tilskudd til FME - hydrogren 15 000 15 000

Tilskudd til Covid-19 forskning 20 000 20 000

Kutt til Horisont Europa kontingent -7 392 -3 672 -754 -503 -1 162 -1 132 -14 615 

Lånemekanisme -5 000 -5 000 

Flytting til virksomhetsbudsjettet -7 000 -500 -2 000 -9 500 

Ompostering til havøkonomi 600 600 -1 200 0

Sum -12 392 19 928 100 -1 200 12 246 -503 18 838 -1 132 35 885
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tildelingene. Kuttene i forbindelse med økt kontingent til Horisont Europa vil bli håndtert i tråd med 

kuttprinsippet lagt fram i forbindelse med Styrets fordelingen av årets budsjett, og kuttene vil 

dermed skje etter det samme mønster på aktuelle budsjettformål, med mindre enkelte departement 

øremerker hvor kuttet skal tas i sine tildelingsbrev. Det vil derfor ikke bli lagt fram en egen sak for 

Styret om fordeling av endringene i budsjettet, - såfremt det ikke skjer vesentlige endringer i 

behandlingen av RNB i Stortinget som krever dette.   

Kjernen i prinsippene for hvordan budsjettkutt skal håndteres er at spesifisert kutt skal realiseres og 

at uspesifisert kutt skal gjøres sekvensielt i forhold til hva som absolutt må skjermes, hva som er 

perifert for departementet, og hvilke budsjettformål som må oppfattes som lavere og høyere 

prioritert for departementet.  

* Befolkningsundersøkelser og måling av tillit 

Forskningsrådet har siden 2019 kartlagt befolkningens holdninger til forskning og tilknyttede tema 

som del av Forskningsrådets nasjonale ansvar for forskningsformidling, ref vår formålsparagraf 2e.  

Våre tillitstall refereres i mange sammenhenger, og i 2020 ble undersøkelsene referert til i minst 185 

medieoppslag, deriblant flere kommentar- og lederartikler. Undersøkelsene gir Forskningsrådet en 

mulighet til å sette agendaen innenfor en viktig samfunnsdebatt som tydeliggjør vår rolle og posisjon. 

Også i KD er man opptatt av tematikken, og i forbindelse med arbeidet med ny LTP har KD bedt om at 

Forskningsrådet gir en vurdering av hva som kan være mulige utfordringer eller trusler for den 

akademiske friheten og tilliten til forskningsbasert kunnskap i årene framover.

Undersøkelsene gjøres i utgangspunktet hvert tertial. En del av disse faste spørsmålene danner 

grunnlaget for måling av sentrale KPI'er, både for Forskningsrådet generelt og for 

kommunikasjonsområdet spesielt.  

* Funn fra befolkningsundersøkelse april 2021: 

 Sanntidsforskning og åpen diskusjon styrker tilliten til forskning; nær 9 av 10 har ganske 

eller meget stor tillit til forskning. Høy og stabil tillit fra november 2020 og inn i 2021. Svært 

få har lite tillit.
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 Tilliten til forskere øker gjennom pandemien og tilliten til offentlig finansiert forskning ble 

høyere etter mars 2020 og holder seg stabilt høyt på 72%.  



 Forskningsrådets har et godt omdømme, men er lite 

kjent. Kun 42 prosent kjenner til Forskningsrådet 

utover navnet. Blant disse mener 57 prosent at vårt 

omdømme er bra eller svært bra. Få vet hva 

Forskningsrådet bidrar til, litt under halvparten av 

disse (46%) mener vi bidrar til å løse store 

samfunnsutfordringer, og 41% å skape arbeidsplasser.  
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 På tross av høy synlighet på strategisk viktige saker i media er Forskningsrådet lite kjent, 18% 

kjenner overhodet ikke til mens 40% kun kjenner kun navnet.

* Programmet for et digitalt Europa - DIGITAL 

Norge har sluttet seg til Programmet for et digitalt Europa (2021-2027) – DIGITAL, som er på 7,5 mrd. 
EUR og skal støtte opp under EUs strategi for grønn vekst og digital transformasjon og ha som mål å 
sikre konkurransedyktig egenkapasitet for Europa. Programmet skal fylle gapet mellom forskning på 
digitale teknologier og implementering av dem i samfunnet. DIGITAL støtter ikke primært forskning 
alene, men forskningsmiljøene vil allikevel være viktige bidragsytere spesielt i oppbyggingsperioden 
som starter i mai 2021. Denne perioden er konsentrert rundt tungregning, KI, digital sikkerhet og 
digitale ferdigheter. Flere norske aktører har gjennom H2020 vært involvert i anvendt forskning som 
har munnet ut i infrastruktur, plattformer, sky-løsninger og tjenestemodeller som skal 
implementeres gjennom DIGITAL. Disse miljøene bør ha spesielle forutsetninger til å delta når 
aktivitetene videreføres under DIGITAL. Programmet representerer også en mulighet for nye aktører 
som vil delta i internasjonalt samarbeid.  KMD har for 2021 avsatt 56 mill. kroner til kontingent. Det 
må økes betydelig for de neste årene. 

Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet skal sammen utgjøre det nasjonale 
oppfølgings- og mobiliseringsapparatet. Dette vil kreve ressurser både til medarbeidere i disse 
organisasjonene og til stimulerings- og støtteordninger for deltakere i DIGITAL-prosjektene. Vi 
avventer fortsatt tildelingsbrev, men er usikker på om departementene vil gi de nødvendige ekstra 
ressursene som kreves for å sikre norsk suksess i programmet. 

* Global Research Council – Forskningsrådsinitiativ til finansiering rettet mot bærekraftsmålene 

Forskningsrådet tok i 2019 initiativ til å lage en finansieringsmekanisme for å nå bærekraftsmålene. 

Tittelen på ordningen er "GRC global pilot: Funding of SDG R&I Project Consortia". 

Finansieringsmekanismen skal finansiere konsortier fra minst tre land. Aktiviteten i konsortiet skal 

handle om å implementere løsninger eller prosesser fra pågående eller nylig avsluttet forskning. 

Prosjektleder skal komme fra det landet der løsningen hovedsakelig skal implementeres. Det vil bli 

arbeidet videre med å inkludere bistandsmidler i ordningen. 19 land er så langt med på ordningen 

som vil ha pilotutlysning i 2022. Forskningsrådet har nylig overlatt styringen av initiativet til The 

National Research Foundation i Sør-Afrika, men vi vil fortsatt være aktive. Adm.dir. presenterte 

initiativet på det årlige møtet i Global Research Council 24.mai. Forskningsrådet vil allokere midler fra 

porteføljestyret for global utvikling og internasjonale relasjoner til initiativet. 
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* Endring i Porteføljestyret for global utvikling og internasjonale relasjoner 

Leder av porteføljestyret for global utvikling og internasjonale relasjoner Kim Traavik har bedt om 

avløsning. Porteføljestyremøtet i juni vil da bli hans siste. Administrasjonen setter i gang prosessen 

med å rekruttere ny leder for dette porteføljestyret. 

* OECD landrapport om norsk landbruk - hovedfunn og anbefalinger 

OECD landrapport om norsk landbruk fra 2021 konkluderer med at Norge generelt har en god 
miljøtilstand og et godt politisk rammeverk for å ivareta miljøhensyn. Sammenlignet med andre 
OECD-land finner OECD imidlertid at måloppnåelsen for vannmiljø og klima kunne vært bedre. 
Innovasjon og innovasjonssystemet innenfor norsk landbruk er generelt god, men OECD angir 
flere forbedringspunkter for at dette skal bidra til mer bærekraft og verdiskapning: 

 større privat engasjement og vektlegging av tverrsektorielt samarbeid vil kunne bidra til 
mer sirkulærøkonomi 

 bioøkonomien bør prioriteres sterkere, 

 langtidsplanen for forskning og høyere utdanning bør brukes mer aktivt for å få 
til bredere, tverrfaglige prioriteringer. 

 Norge bør bygge videre på de fortrinnene vi har, f.eks. innen husdyravl, og identifisere 
nye slike områder. 

 Norge bør fortsette, og helst øke omfanget av internasjonalt samarbeid, og at det bør 
investeres mer i digital teknologi 

 Norsk landbruk bør også fortsette arbeidet med å 
gjøre trebaserte produkter konkurransedyktige
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Sak 42/21: Forskningsrådets innspill til revidert Langtidsplan for 
forskning og høyere utdanning 
Til Styret
Fra Adm dir 

Ansvarlig direktør 
Saksbehandler Stig Slipersæter 
Vedlegg 1. Utkast til innspill 

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 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. 

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 første gangs diskusjon. Parallelt vil 
porteføljestyrene få saken til diskusjon og innspill. Styret vil få saken til endelig behandling på møtet i 
september.  

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

Styret inviteres til å 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 

Hovedpunkter 
Styret har i tidligere møter gitt uttrykk for at innspillet bør signalisere et høyt ambisjonsnivå for norsk 
forskning, innovasjon og høyere utdanning, og at de utfordringene vi står overfor nasjonalt og globalt 
forutsetter en omfattende innsats for å møtes på en kunnskapsbasert måte. I innspillet følges dette 
opp ved tydelig beskrivelse av et stort, komplekst og presserende utfordringsbilde, som gir et svært 
sterkt imperativ for forsterket forskningsbasert handling nasjonalt og internasjonalt (kapittel 2).  

Ambisjonsnivået er videreført inn i hovedanbefalingene der det legges vekt både på at 
langtidsplanen i seg selv må få en langt mer samlende og førende rolle og at satsing på forskning og 
innovasjon er avgjørende for kunnskapsbasert endring (kapittel 3). Argumentasjonen bygger opp om 
at det vil være behov for et bredt politisk omstillings-forlik der forskning og innovasjon benyttes 
bredt som virkemiddel for å omstille det norske samfunnet langs mange dimensjoner og for å møte 
utfordringene på alle samfunnsområder. Kapittelet signaliserer også høye ambisjoner på fem helt 
sentrale områder, inkludert grunnleggende og grensesprengende forskning. Følgende anbefalinger 
gis for utforming av revidert plan: 



2 

 Planen må være ambisiøs og skape 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 i bredt. 

 Planen må bidra til bedre koordinering med andre tiltak for å møte 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 møte 

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

innovasjonssystemet, på tvers av aktørene i virkemiddelapparatet og på tvers av 

landegrensene. All prioritere 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 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 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 en helhet av virkemidler i bruk. 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 og 

verdikjedetilnærming 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 venture-kapital), sammensatt finansiering ("blended finance"), finansiering ved at 

avgiftssystemet benyttes til FoU (f.eks på klimaområdet), og en tydeligere arbeidsdeling 

mellom nasjonal og internasjonal FoU-finansiering. 

Styret har også signalisert at målbildet i gjeldende langtidsplan må oppdateres, og at målbildet i 
Forskningsrådets strategi gir et bedre uttrykk for målene og bør legges til grunn for innspillet. Dette 
er ivaretatt på den måten at de tre tverrgående målene i strategien er bakt inn i hovedanbefalingene. 
For å unngå gjentagelser er det derfor ikke egen omtale av strategiens tverrgående mål. 

De fem strategiske prioriteringene er ivaretatt gjennom egne avsnitt per prioritering (kapittel 4). Her 
gis det konkrete anbefalinger både om videreføring av tiltak som fungerer godt, og anbefaling om 
nye tiltak. I og med at det er strategiens målbilde som legges til grunn, gis det også et signal om 
behov for endringer i prioriteringsbildet, og da særlig ved at Grønt skifte og Helse og velferd betones 
sterkere enn i gjeldende Langtidsplan, men også ved at digitalisering løftes inn i målbildet. 
Strategiens tverrgående mål om et Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er ivaretatt 
gjennom et eget kapittel 5, der det gis anbefalinger for å videreutvikle viktige deler av systemet. 

Forskningsrådet har et bredt ansvar for forskning og innovasjon, og ansvaret dekker finansiering av 
forskning og forskningsbasert innovasjon i alle sektorer, samt rådgivning til myndighetene om alle 
forhold knyttet til utvikling av forsknings- og innovasjonssystemet. Tilsvarende dekker langtidsplanen 
brede målområder og de viktigste prioriteringene, men oppfattes likevel ikke å være heldekkende 
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når man ser på behovene for politikkutvikling. Det er særlig systemaspektene som har forholdsvis 
beskjeden omtale i gjeldende plan, og Forskningsrådet har hatt som ambisjon å bidra til at disse 
aspektene får en mer sentral plass, inkludert samspillet mellom utdanning, forskning og innovasjon.  

Når store utfordringer, hovedanbefalinger, langsiktige prioriteringer og systemaspekter skal 
beskrives i ett dokument, har det gitt en omfattende tekst som per i dag er lengre enn det som er 
ønskelig for å få fram et spisset budskap. Vi har likevel valgt å legge det frem slik i denne runden, for 
å få fram helheten i begrunnelser og prioriteringer, mens behovet for tydelighet er forsøkt ivaretatt 
gjennom et sett av hovedanbefalinger. 

Samfunnsoppdrag ("missions") kan bli et viktig redskap for omstilling og en del av langtidsplanen. Vi 
har foreløpig ikke fremmet forslag til konkrete samfunnsoppdrag, men vil komme tilbake til det i 
neste versjon.  

Videre saksgang  
 Utkastet til innspill vil bli diskutert i porteføljestyrene og deres synspunkter vil bli gjort rede 

for som del av den endelige behandlingen av innspillet.  

 Styrets kommentarer og innspill vil bli innarbeidet i teksten og en ny helhetlig versjon lagt 
fram for Styret i september. 

 Prioriteringene i innspillet vil bli reflektert i Forskningsrådets budsjettforslag for 2023 som 
også vil bli behandlet i septembermøtet. 

Forslag til vedtak 
Forskningsrådets innspill til revidert langtidsplan bearbeides videre med de innspill og kommentarer 
som fremkom i møtet. 
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Forskningsrådets innspill til revisjon av 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 
Første versjon til styremøte 10.06.2021 

1. Innledning 

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er regjeringens viktigste veikart og redskap for 

prioritering og videreutvikling av systemet for forskning og høyere utdanning. Det er avgjørende at 

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

forskning og høyere utdanning inn i større helhet. Betydningen 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 må fremgå tydelig når planen revideres. Norge 

og verden står overfor enorme omstillingsutfordringer og i lys av dette må ambisjonsnivået heves og 

planen må gi enda tydeligere retning for norsk forskning, innovasjon og høyere utdanning de neste ti 

årene. Kunnskap er den viktigste drivkraften i samfunnsutviklingen og planen må legge til rette for at 

forskning, høyere utdanning og innovasjon integreres samfunnsutviklingen og verdiskapingen på alle 

sområder.  

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

prioriteringene i neste planperiode. Anbefalingene bygger på en gjennomgang av de viktigste 

utfordringene vi står overfor nasjonalt og globalt (kapittel 2). Forskningsrådets hovedanbefalinger 

gjennomgås i kapittel 3, før en mer detaljert gjennomgang av prioriteringer og tiltak på tematiske 

områder gis i kapittel 4. I kapittel 5 gir vi våre anbefalinger for hvordan planen bør bidra til å 

videreutvikle norsk forskning, innovasjon og høyere utdanning. 
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2. Langsiktige utfordringer for forsknings- og innovasjons-

politikken 

2.1. Langsiktige utfordringer: Behov for kraftig økt ambisjonsnivå og 

tydelig retning 

De langsiktige og presserende samfunnsutfordringene nasjonalt og internasjonalt gir sterke føringer 

for utformingen av politikken for forskning og høyere utdanning. Disse er godt kjent og beskrevet 

bl.a. i Perspektivmeldingen 20211: Folketallet går ned i industrialiserte land og opp i utviklingsland og 

fremvoksende økonomier. Samtidig endres alderspyramiden og de førstnevnte er på full fart inn i 

aldringssamfunnet, mens andre land og regioner vil få en foryngelse av befolkningen sammen med 

en befolkningsøkning. Naturressurser settes under kraftig press i en vedvarende velstandsutvikling, 

klimakrisen er en tydelig utfordring som nå mobiliserer statlige myndigheter, privat næringsliv og 

ulike samfunnsgrupper nasjonalt og internasjonalt. Dersom vi skal unngå de alvorligste 

klimaendringene må verdens klimagassutslipp ned i netto null innen 2050. Dette vil få store 

konsekvenser for nye investeringer i petroleumsvirksomheten og vil forsterke de omstillings-

utfordringene Norge står overfor – ikke minst når det gjelder å etablere nye eksportinntekter. 

Globalisering gir både fordeler og ulemper og er prisgitt et mangelfullt globalt styringssystem og 

institusjoner som ikke alltid er utrustet for de utfordringene globaliseringen medfører. Digitalisering 

gir store muligheter og utfordringer og har lenge preget den forsknings- og innovasjonspolitiske 

agendaen. Kunnskapen om globale utfordringer og megatrender tilsier et kraftig økt ambisjonsnivå 

og tydelig retning for å møte et stadig mer komplekst og presserende utfordringsbilde. 

2.2. Bærekraft: Komplekse utfordringer som krever akutt innsats 

Klima- og naturkrisen er det mest akutte uttrykket for behovet for omfattende snuoperasjon i 

bærekraftig retning. Det er behov for store investeringer i kunnskap og teknologi, og kraftig 

nytenkning rundt fundamentet for vårt økonomiske system og samfunnsutvikling. Skal oppvarmingen 

begrenses til 1,5 grader vil det kreve en rask og fundamental omlegging av verdens energisystem til 

nullutslipp i løpet av de neste tre tiårene. Rovdrift på naturressurser og tap av biodiversitet vil kunne 

føre til konsekvenser vi ennå ikke overskuer. Klimaendringene gir sterke og sammensatte virkninger 

på matproduksjon, værsystemer med til dels dramatisk økning av vind, nedbør, flom og ras som 

påvirker umiddelbare livsbetingelser for menneskeheten og gir konsekvenser i form av store 

kostnader ved utbedring av infrastruktur. Havet er sentralt i flere av bærekraftsmålene og det trengs 

mer og bedre kunnskap for å beskytte havet og samtidig kunne bruke og utnytte det bærekraftig. 

Reduksjon av ulikhet gjennom forbedring av helse, utdanning, levekår og arbeidsliv vil være sentralt, 

og tilgang på rent vann og fornybar energi er vedvarende utfordringer for et bærekraftig globalt 

samfunn. Samtidig er finansieringsgapet mellom investeringsbehov og tilgjengelig kapital for å sikre 

FNs bærekraftsmål enormt og viser til et akutt og stort behov for nytenkning for en kraftigere satsing 

på forskning og innovasjon med nye finansieringsformer. Omlegging til et nytt bærekraftig 

økonomisk system basert på dekarbonisering, fornybar energi og sirkulære forretningsmodeller er en 

presserende utfordring. 

 

1 Det Kongelige Finansdepartement: Perspektivmeldingen 2021. Stortingsmelding nr. 14, 2020-2021. 
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2.3. Digital transformasjon: Et stort utfallsrom 

Digitalisering som teknologisk prosess 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 intelligens er et eksempel på en digital teknologi med stor transformasjonskapasitet, men 

hvor mulighetene for anvendelser som bryter med menneskerettigheter og personvern er store2. 

Kunstig intelligens er en klynge av innovasjoner som omfatter for eksempel læringsalgoritmer, 

maskinlæring, funksjonell kartlegging av hjernen, språkgjenkjennelse og gjenkjennelse av følelser. 

Mens slike teknologier utvikles raskt og kan ha stor økonomisk betydning, de kan også ha vesentlige 

ikke-intenderte konsekvenser både sosialt og miljømessig. Kunnskapsutviklingen må være i forkant 

og sikre forståelse av konsekvensene teknologiene bærer med seg. Det er verdt å merke seg at 60 % 

av F&I innen kunstig intelligens skjer utenfor IKT selv (computer science). Særlig innen helse og 

helserelatert forskning og innovasjon er dette viktig.3 IT-industrien selv står foran store endringer. 

Nye digitale og konvergerende teknologier vil kunne endre innovasjons- og produksjonsprosesser 

betydelig. Data blir en stor ressurs. Dette gjelder også i tradisjonelle industrisektorer. For eksempel 

har blokk-kjedeteknologi kommet for å bli, først anvendt i kryptovaluta som også utfordrer det 

globale pengesystemet og den finansielle infrastrukturen, men etter hvert i helt andre anvendelser 

finanssektoren og andre steder sammen med kunstig intelligens og robotisering. 

En mangefasettert digital transformasjon utfordrer forsknings- og innovasjonspolitikken så vel som 

en rekke andre politikkområder, og behovet for ny kunnskap på områder som juss og samfunnsfag vil 

være like omfattende og prekært som på det teknologiske. 

2.4. Velferdsstatens framtid: En utfordring for norsk økonomi og 

tjenesteproduksjon 

Velferdsstaten, selve grunnmuren i norsk samfunns- og arbeidsliv, står overfor store bærekrafts-

utfordringer. På den ene siden må inntektssiden sikres. I en tid hvor norsk olje- og gassindustri vil gi 

mindre direkte inntekter, og norsk eksport er blitt vesentlig svekket over lengre tid, er utfordringen å 

snu denne utviklingen med nye bedrifter og næringer som også kan lukke eksportgapet og styrke 

produktiviteten i norsk økonomi. På den annen side blir det utfordrende å sikre en bærekraftig 

velferdsstat når befolkningen blir eldre, aldersbetingede sykdommer som demens øker og den 

sysselsatte andelen av befolkningen minsker. Ny teknologi som kunstig intelligens og robotisering blir 

en nødvendig del av tjenesteproduksjonen, og arbeidslivet i privat så vel som offentlig sektor vil 

måtte gjennomgå til dels dyptgripende endringer for å sikre relevante offentlige tjenester. Teknologi- 

og strukturbetingede endringer i norsk arbeidsliv kan gi økt ulikhet i levekår og framtidsmuligheter og 

sette det tillits- og konsensusbaserte velferdssystemet under press. Familie- og husholdnings-

 

2 Warnke, P. et al.: 100 Radical Breakthroughs for the Future. European Commission, DG Research and 

Innovation, Brussels 2019. 

3 OECD 2020: Trustworthy AI in Health. Background paper for the G20 AI dialogue, Digital Economy Task Force, 

Saudi Arabia 1-2 April 2020. 
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strukturer i OECD-landene er ventet å endre seg betydelig, med økende andel en-persons 

husholdninger og par uten barn. Kompetanse og tilgang til livslang læring blir avgjørende.  

2.5. 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 

etterkrigs-tiden 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 f.eks. 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 press. 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 

komplekse utfordringsbildet vil kreve investeringer i et helhetlig og robust kunnskapsgrunnlag med 

raskresponsevne. 

2.6. 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. 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 sjokk-pregede, disruptive konsekvenser på 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 kryss-virkninger, 

og forsterker gjerne allerede eksisterende utfordringer og økte krav til risikoforståelse, beredskap og 

samfunnsmessig robusthet. Kunnskapssystemet er et fellesgode og bærebjelke i samfunnets evne til 

krisehåndtering. Dette har i den senere tid blitt tydeliggjort på flere områder, blant annet i arbeidet 

med å utvikle vaksiner for COVID-19. Forskning og innovasjon, internasjonalt samarbeid, åpen 

forskning og nye finansieringsordninger blir kritiske størrelser også i fremtidig krisehåndtering. 

2.7. Behov for et bredt, kunnskapsbasert omstillingsforlik 

Det samlede utfordringsbildet har en fellesnevner: Transformasjon av en rekke kritiske områder og 

prosesser som påvirker bærekraft i begrepets vide forstand. Samvirkninger, trade-offs 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 gjennom brede utfallsrom og høy hastighet. Transformasjoner som er 

nødvendige å gjennomføre krever systemiske grep og transformativ politikk. En kraftsatsing på 

forskning, innovasjon og høyere utdanning er nødvendig. En slik satsing bør baseres på et bredt 

politisk omstillingsforlik som gir langsiktig ryggdekning for en vesentlig produktivitets- og 
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eksportøkning, et grønt skifte i retning av et null-utslippssamfunn, en offentlig sektor i dynamisk 

symbiose med næringslivet og et bærekraftig velferdssamfunn. 

3. Forskningsrådets hovedanbefalinger 

3.1. Ambisjonsnivået må heves  

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 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. 

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 

innovasjonssystem. 

I kortform skal Langtidsplanen bidra til at Norge blir i stand til å skape bærekraft i bred forstand: 

• Motvirke klimaendringer og miljø-ødeleggelser, bevare naturmangfoldet, 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, utvikling av næringer med internasjonal konkurransekraft, ikke minst 

i markeder for klimaløsninger, og tilrettelegge for regional utvikling gjennom å svare på 

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. Å skape legitime 

og demokratisk forankrede prosesser, også i forsknings- og innovasjonssystemet: Forsterke 

det liberale demokratiet og en kunnskapsbasert meningsdanning, motvirke mistillit til 

vitenskapelig kunnskap og forsvare akademisk frihet. 

• Å ta muliggjørende og konvergerende teknologier i bruk i samfunns- og næringsliv for å 

kunne løse samfunnsutfordringer på en ansvarlig måte.  

• Å reetablere samfunns- og næringsliv innenfor en ny normalsituasjon etter korona-

pandemien, inkludert å svare på mulige langsiktige helse- og velferdsutfordringer, endringer i 

arbeidslivet, utfordringer i spesifikke bransjer og sektorer etc. 

Både utfordringene og den kunnskapen som er nødvendig å frembringe for å møte dem, tilsier i seg 

selv et svært høyt ambisjonsnivå for Langtidsplanen. Forskning og innovasjon er avgjørende i møtet 

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

og generell nytenkning rundt hvordan nærings- og samfunnsliv videreutvikles.  

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

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 
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store økonomiske ressurser for å skape kunnskapsbasert problemløsning, grønn og digital omstilling 

og gjenoppbygging av økonomien etter pandemien. Tilsvarende satser Biden-administrasjonen i USA 

på forskning og innovasjon som del av The American Jobs Plan, der blant annet en betydelig satsing 

på teknologi for å motvirke klimaendringer inngår. Både i Europa og USA innebærer dette at 

forsknings- og innovasjonspolitikken 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 inngått i 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 om 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 utviklingen av norsk forskning på fornybar og miljøvennlig energi. 

Denne forskningen har vist seg å være samfunnsøkonomisk svært lønnsom4, og det er den som ligger 

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

tilsvarende omstillings-forlik der det skapes bred politisk enighet om å gjennomføre tiltak som er 

nødvendige for å omstille Norge for å møte utfordringene, herunder bruke langtidsplanen som 

redskap for å styrke forskningsinnsatsen. 

En undersøkelse Forskningsrådet har fått utført tyder på at gjeldende Langtidsplan ikke har fylt sitt 

potensiale som styringsredskap5. 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 det 

planen legger opp til. Undersøkelsen viser at planen først og fremst virker styrende gjennom 

opptrappingsplanene og gjennom Forskningsrådet som forskningsfinansierende organ. Planen virker i 

liten grad styrende for politikken overfor de forskningsutførende institusjonene eller som 

prioriteringsramme for politikkutformingen på et overordnet nivå. 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 potensiale som styringsredskap opplagt utnyttes bedre. 

Anbefalinger 
For utformingen av Langtidsplanen betyr dette at: 

• Planen må være ambisiøs og skape 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 i bredt. 

• Planen må bidra til bedre koordinering med andre tiltak for å møte 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 møte 

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

 

4 

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

gen.pdf 

5 Referanse her. 
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innovasjonssystemet, på tvers av aktørene i virkemiddelapparatet og på tvers av 

landegrensene. Alle prioritere 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 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 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 en helhet av virkemidler i bruk. 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 venture-kapital), sammensatt finansiering ("blended finance"), finansiering ved at 

avgiftssystemet benyttes til FoU (f.eks på klimaområdet), og en tydeligere arbeidsdeling 

mellom nasjonal og internasjonal FoU-finansiering. 

3.2. Et fremtidsrettet forsknings- og innovasjonssystem  

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet fungerer i hovedsak godt og har utviklet seg i positiv 

retning og er godt integrert internasjonalt. Når ambisjonene for hvordan forskning og innovasjon skal 

bidra til å løse samfunnsutfordringene settes høyt, må også ambisjonene for forsknings- og 

innovasjonssystemet settes like høyt. 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. 

Økt internasjonalt samspill innen 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 Parisavtalen. Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid må til 

fulle utnyttes for å nå forskningspolitiske målsettinger og økt internasjonalt forskningsfinansierings-

samarbeid 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 samt 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 inter- og 

overnasjonale organisasjoner, internasjonale avtaler og konvensjoner.  
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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 

samfunnsproblem.6 

Dynamisk samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor, og mellom disse og forsknings- og 

utdanningssystemet er nødvendig for at begge sektorer skal bli mer kunnskapsdrevne. Næringslivet 

selv må øke forskningsintensiteten, og kunnskapsbasert innovasjon må gjennomsyre nærings- og 

arbeidsliv, vare- og tjenesteproduksjon. Videre er samspillet mellom forskning, innovasjon og 

utdanning, samt samarbeid mellom akademia og offentlig- og privat sektor, avgjørende for at vi skal 

lykkes med den nødvendige samfunnsomstillingen og videreutvikling av 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 står i arbeid kan ta 

utdanning gjennom hele livsløpet. Per i dag er særlig studentene en uutnyttet ressurs og 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 finansieres.  

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

samfunnet og er vesentlige for å utvikle den kunnskapen som trengs for å løse globale samfunns-

utfordringer. Det er en stadig stigende forventinger til hva UH-institusjonene skal levere på når det 

gjelder forskning, utdanning, innovasjon og interaksjon med andre deler av samfunnet. Innovasjons-

prosessen endrer seg og blir åpnere, mer iterative, 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 til å løse sitt brede samfunnsoppdrag og utvikler et enda bedre samspill mellom de forskjellige 

delene av internt og med omverdenen.  

Forskningsinstituttene spiller en tilsvarende sentral rolle i forskningssystemet. Instituttene 

kjennetegnes av fokus på anvendelse av forskning og samtidig vitenskapelig soliditet. Gjennom sine 

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

forskning og innovasjon med samfunnets behov. 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. 

 

6 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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Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning er nødvendig for å få en god og helhetlig tilnærming 

til komplekse samfunnsutfordringer. Det er derfor avgjørende at humanistiske og samfunns-

vitenskapelige 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. Fagområdenes forskning er sentrale for å forstå 

sosiale, politiske, rettslige, økonomiske og kulturelle dimensjoner ved samfunnsutviklingen og 

håndtere samfunnets utfordringer. 

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

for en rekke områder der kjønn og kjønnsperspektiver er en dimensjon. Det må være 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. Et 

mangfold av innganger og perspektiver i forskning styrker kvalitet 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 ved å bidra 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.  

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

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

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

systemet på mange nivåer, der særlig arbeidet med åpne data og vurdering av forskning har behov 

for 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 på. På noen områder er tverrfaglighet den normale 

arbeidsmåten. Transfaglig forskning har også blitt et etablert begrep, og i tillegg til samarbeid på 

tvers av fagområder, innebærer det samarbeid på tvers av sektorer (med deltagelse fra brukere og, 

interessenter, etc). En satsing på tverrfaglige og transfaglig forskning må ta høyde for at den ofte 

bygger på en solid disiplinær basis, men også ofte er en det 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 skal bestemme om tverr- og transfaglig forskning er den best måten å 

frembringe kunnskapen på. 

Det digitale skiftet har store konsekvenser for forskning. 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 vil 

ha avgjørende betydning for å understøtte vitenskapelige framskritt og deres utnyttelse i innovasjon 

og forvaltning. 

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

verdiskapingsutfordringene. Det er nødvendig med utvikling av arbeidslivsrelevant utdanning for å 
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møte samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse, kunnskapsbaserte arbeidsplasser og 

næringsliv med styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, grønn næringsvekst og utvikling av 

utdanningsinstitusjoner som bidrar til lokal utvikling. 

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 og 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 når det gjelder 

ledelse, organisering, kunnskap og ferdigheter.  

Anbefalinger 
Langtidsplanen bør åpne for å ta i bruk nye virkemidler, blant annet: 

• 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 utdanning – forskning – innovasjon for å videreutvikle befolkningens 

kompetanse generelt, for å forbedre studentenes deltakelse i forskning og innovasjon, og for 

å styrke samspillet med arbeidslivet. - og koordinerte slike satsinger på alle prioriterte 

områder  

• 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 nye digitale 

løsninger, e-læring etc, som gir bredere forankrede og dermed mer robuste og ansvarlige 

innovasjonsprosesser. 

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

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

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

forskningsbaserte næringer. 

3.3. Anbefalinger for omstilling og bærekraft 

3.3.1. 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 sterkt 

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

betydelig påvirke inntektene fra olje og gass. 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 også i Norge reduseres kraftig på kort tid og 
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samtidig må naturmangfoldet bevares. Samfunnet må møte klimaendringer og tilpasse seg disse. 

Næringslivet vil bli stilt overfor nye krav og må settes i stand til å vinne fram 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 gjennom at det utvikles ny teknologi, at tiltak og reguleringer 

gjennomføres på en kunnskapsbasert måte, og at arbeidsliv 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 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. For å sikre den nødvendige 

langsiktigheten og forutsigbarheten er det viktig med forankring i form av et bredt omstillings-forlik 

slik som beskrevet tidligere.  

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

områder som er nødvendige 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: 

• Iverksette nye målrettede satsinger som muliggjør høye ambisjoner og tiltak i klima- og 

miljøpolitikken.  

• Nye, kraftfulle satsinger på eksportorienterte grønne industrielle verdikjeder med 

konkurransekraft i globale markeder. Aktuelle teknologier bør identifiseres gjennom 

konkurransebaserte mekanismer der det legges vekt på områder hvor Norge har kompetanse 

og hvor potensialet for vekst er stort 

• 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 

grunnleggende forskningen og muliggjørende teknologier – særlig mot prosjekter der det tas 

høyere risiko. Samtidig bør satsingen bidra til en kraftfull mobilisering av næringslivet 

gjennom forutsigbare og langsiktige rammer.  

• Nye satsinger på samfunnsmessige aspekter av 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, sosialt og for klima og miljø. 

• Utvikling av kompetanse, nye arbeidsplasser og et inkluderende arbeidsliv relatert til det 

grønne skiftet. 
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• Strategisk bruk av statens og kommunenes innkjøpsvolum til å stille krav om innovative, 

grønne og bærekraftige løsninger 

3.3.2. Kunnskapsbasert, konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv 

Norsk næringsliv generelt og våre største eksportnæringer 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 arbeidsliv møter både muligheter og utfordringer i den grønne, digitale omstillingen. 

Bedriftene opplever økte krav og forventninger til bærekraftperspektiver fra kunder, myndigheter, 

eiere og kapitalmarkedet. Endringene vil skje i ulik takt på ulike områder, men retningen er den 

samme for oppstartsbedrifter og 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. Samtidig åpner denne utviklingen store nye muligheter og markeder på en 

rekke områder og det er et globalt kappløp for å sikre markedsandeler og posisjoner i disse 

markedene. Det er en 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 konkurransedyktige i fremtiden er det store behov 

for ny kunnskap om produkter, tjenester, markeder mm, 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. 

Anbefalinger 
Langtidsplanen bør legge til rette for: 

• Kraftfulle, integrerte satsinger på forskning, teknologiutvikling og innovasjon for utvikling av 

bærekraftige verdikjeder på nye, fremvoksende områder, og legge til rette for å identifisere 

og støtte radikale og disruptive ideer som har stort kommersielt potensial. 

• Å styrke forskningsinstituttenes kraft i arbeidet med utvikling og omstilling av norsk industri 

ved å trappe opp grunnbevilgningen til de teknisk industrielle instituttene med totalt 450 

MNOK i løpet av de første 5 år i planperioden. 

• At forskning og innovasjon brukes til å fremme visjonen om Industri 5.0, dvs. overgangen til 

et konkurransedyktig og robust næringsliv, der verdier er like høyt verdsatt som vekst, 

menneskene står i sentrum og planetens tålegrenser respekteres. 

• At offentlige innkjøp benyttes til å etablere markeder med høye krav til bærekraft der det er 

mulig. Utvide bruken av førkommersielle FoU-anskaffelser i offentlig sektor. 

• Forsterke innovasjonsinnsatsen og strukturene i og rundt utdannings- og forsknings-

institusjonene for å utnytte potensialet som ligger i kommersialisering fra norsk forskning. 

• Utvikle fleksible utdanningsløp og lett tilgjengelige etter- og videreutdanningstilbud, for å 

videreutvikle kompetansen blant Norges arbeidstakere, gjennom høy tilgjengelighet og 
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kvalitet på utdanningstilbudet i hele landet. Det bør legges til rette for etableringen av et 

innovasjonsdrevet kompetanseutviklingsprogram. 

3.3.3. 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 

forretningsvirksomheten gjennom digitale løsninger, f.eks løsninger for kjøp og salg, logistikk og 

transport, bank og finansvirksomhet, formidlingen av musikk, film, teater, konserter osv. Videre er 

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

skjer digitalt osv. 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. Digitalisering kan også medføre betydelige forskyvninger av makt, kontroll og 

inntjening, samt 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 kjent med. Det er derfor behov for kunnskap om 

digitaliseringens konsekvenser for samfunn og individ langs mange dimensjoner, både positive og 

mulige negative. 

Digitalisering endrer også forutsetningene for utdanning og forskning. 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 både 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. 

Langtidsplanen bør legge til rette for: 

• Utvikling av digital forsknings- og utdanningskapasitet for hele samfunnet 

• Utbygging av nødvendig e-infrastruktur for forskning og verdiskaping 

• Delta i felles europeisk infrastruktur for deling av forskningsdata 

• Offentlig-privat samarbeid om forskningsdata 

• Utvikling av løsninger som ivaretar informasjonssikkerhet og digital risiko, brukernes 

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

beskadigelse. 

• Forskning som belyser konsekvensene av digitalisering for individer og samfunn 
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3.3.4. 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. Som et åpent samfunn 

med en liten 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 vist sårbarheter i det norske samfunnet, internasjonal samhandling og i globale 

verdikjeder, og demonstrert behovet for kunnskap og kapasitet i forsknings- og innovasjonssystemet. 

Det er viktig å lære av pandemien, både for å bygge 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 

håndtering av nasjonale og globale hendelser. 

• Sikre en helhetlig forsknings- og innovasjonsinnsats for deltakelse og redusert utenforskap. 

• Styrke økonomisk forskning, særlig relatert 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 på bidra til å 

utvikle robuste systemer og beredskap for kritiske varer og tjenester. 

• Styrke den nasjonale og internasjonale samfunnssikkerheten gjennom forskning og 

innovasjon på beredskap, planprosesser og bedre samordning i og mellom land, sektorer og 

forvaltningsnivåer. 

• Sikre kunnskapsgrunnlaget for legitim maktutøvelse og deltakelse i internasjonale relasjoner 

gjennom styrking av juridisk 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. 
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3.3.5. 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. Koronapandemien har vist at den 

raske utviklingen av nye vaksiner ikke kunne vært gjort uten langsiktig grunnleggende forskning og 

teknologiutvikling og med 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 radikal innovasjon. Langsiktig grunnleggende forskning er nødvendig for 

å utvikle en bred kunnskapsbase som gjør oss i stand til å håndtere framtidige utfordringer, både de 

vi kjenner og de vi ikke kjenner, og er viktig for å bygge 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. 

• Å ha tverrfaglige kompetansemiljøer og beredskap for å møte uforutsette utfordringer. 

• Gode økosystemer for forskning og innovasjon som frambringer nyskaping og omstilling i 

næringsliv/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. 

• Oppbygning 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 enda mer 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 dedikerte 

virkemidler for grensesprengende og særlig dristig forskning som bidrar til de radikale 

kunnskapssprangene. 

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 hvor nye teorier, 

metoder og teknologier 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 fram nyskapende forskning av høy internasjonal kvalitet og å bygge 

verdensledende fagmiljøer. Dette vil også gjøre norske forskningsmiljøer konkurransedyktige 

på internasjonale arenaer, blant annet i det europeiske forskningsrådet ERC. 
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• Felles satsinger mellom Forskningsrådet, forskningsinstitusjonene og andre aktører for å 

stimulere både grunnleggende og grensesprengende forskning. 

• Insentiver til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, nye og uvante kombinasjoner av 

kunnskap som bidrar til fag-, samfunnsutvikling og innovasjoner. Det er behov for i større 

grad å se fremragende grunnleggende forskning, anvendt forskning, innovasjon og 

verdiskapning i sammenheng. 

• Utvikling av virkemidler for å støtte grensesprengende forskning gjennom å åpne opp for 

større grad av risiko i prosjektutvelgelsen og i utforming av virkemidler. 

4. Anbefalinger for langsiktige prioriteringer 

Forskningsrådets anbefalinger for de langsiktige prioriteringene i langtidsplanen speiler 

prioriteringene i Forskningsrådets strategi. Strategien følger i stor grad målbildet i nåværende 

langtidsplan, men er tydeligere knyttet til omstillingsbehovene i offentlig sektor, digitalisering og 

helse og velferd. 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. 

4.1. 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 

har et særskilt forvaltningsansvar både i Arktis og 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 internasjonalt ledende rolle.  

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

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

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 og koordinerer partnerskapet på Blue BioEconomy og er 

godt posisjonert til å lede det nye partnerskapet på “Sustainable Blue Economy” i Horisont Europa. 

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

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

havforskningstiår.  

Også innenfor hav-relatert forskning er muliggjørende teknologier og digitalisering i en rivende 

utvikling med digitale teknologier, kunstig intelligens og elektrifisering. Utviklingen innen 

genteknologi/molekylærbiologi gi både store muligheter og utfordringer. Det ligger store muligheter 

for økt matproduksjon og verdiskaping gjennom leverandørindustri ved satsing på havbruk til havs. 

Begge 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 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 

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

og gassvirksomhet på norsk sokkel.  
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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 gjennomføres. Samtidig er det viktig å utnytte de gjenstående 

ressursene nær allerede eksisterende infrastruktur godt og skape maksimal verdiskaping fra 

gjenstående ressurser på norsk sokkel.  

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 klima, sunne økosystemer, en helhetlig forståelse av hvordan havet skal forvaltes, mat fra 

havet, fornybar energi og miljøvennlig maritim transport. 

• Samarbeid globalt om innsamling, lagring, analysering og deling av data, og verdiskapingen 

fra havet må komme flere til gode. 

• Et Arktisk hav må forstås og forvaltes i et helhetlig perspektiv. Norsk havforskning og -

forvaltning må være med på å gi 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. Forskningsarbeidet 

må gjøres forut og parallelt med teknologisk utvikling. 

• Langtidsplanen bør peke på forsterket forskningsinnsats for kunnskapsbasert forvaltning i 

polare områder; rettet mot miljøtrusler som klima, 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.  Sørge for bedre 

utnyttelse og videreutvikling av infrastruktur; herunder FF Kronprins Haakon, på Troll, og i 

Ny-Ålesund. 

• Det bør legges til rette for økt satsing på grønn skipsfart og digitalisering av maritim næring 

blant annet gjennom utvikling av energibærere og autonome skip. 

• Norge bør ta en sterk internasjonal posisjon i havbasert lavutslippsteknologi innenfor 

hydrogenproduksjon fra naturgass med CO2-lagring, avkarbonisering av olje- og 

gassproduksjon og havvind og andre havnæringer.  

• 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 offshore olje og gass produksjon. 

• Sette inn tiltak for at kompetansen i leverandørindustrien til olje og gass utnyttes  

• Langtidsplanen bør legge til rette for styrket teknologiutvikling og implementering / 

demonstrasjon av lavutslippsteknologi i petroleumssektoren. 

• Langtidsplanen bør 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. 
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Samtidig er det behov for teknologisk forskning som kan medvirke til å modne ressurser til 

reserver og muliggjøre framtidig næringsvirksomhet. 

4.2. Grønt skifte 

Grønt skifte er allerede integrert i gjeldende Langtidsplan. Det omtales som eksempel på satsings-

område under teknologiløftet, som et utviklingstrekk, og under den langsiktige prioriteringen Klima, 

miljø og miljøvennlig energi (KMME). Siden lanseringen av nåværende Langtidsplan har grønt skifte 

blitt enda mer presserende og behovet for kunnskap og innovasjon har blitt enda mer akutt. Denne 

utviklingen forventes å fortsette i årene som kommer. Gitt dette er det behov for at den reviderte 

Langtidsplanen håndterer grønt skifte 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 andre. Norge bør derfor både være tungt engasjert in EU og andre internasjonale 

arenaer for samarbeid, og utvikle norske tiltak som er tilpasset norske forhold og behovene til norske 

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

som strekker seg langs store deler av innovasjonskjeden fra "laboratoriet til marked". Men det vil 

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

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

innsats.  

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 kritisk både for verdikjeder basert på umodne teknologier, og 

der hvor modne teknologier trenger en kontinuerlig innsats for å få ytelsen ytterligere opp og 

kostnader 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 innsatsfaktor for å ta andel i mulighetene som ligger i framvoksne markeder for 

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

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

suksessfaktor i de gode resultatene innsatsen finansiert av Klimaforliket har gitt. En slik landslags-

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

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

arenaer, både innenfor EU og videre – f.eks. gjennom Mission Innovation. 

Det grønne skiftet skal føre til kutt i utslipp, minsket miljøpåvirkninger og økt verdiskapning, men 

samtidig som rettferdig fordeling av byrder og goder sikres.  

Naturmangfoldet er svakt dekket i gjeldende langtidsplan, og innsatsen må trappes kraftig opp for å 

understøtte kunnskapsutvikling for politiske og samfunnsmessige endringer som vil komme.  

De globale bærekraftsmålene er tydelige på behovet for en global dugnad om utfordringene. Norge 

har gode forutsetninger for å bidra aktivt i det internasjonale forskningsarbeidet som FN etterspør.  
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Anbefalinger 

• Den reviderte langtidsplanen må vektlegge verdikjeder i satsingene. Det omfatter både å 

videreutvikle dagens næringer i en lavutslippsretning samt 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 i utgangspunktet er slike, og eksport-orienterte grønne 

verdikjeder innenfor områder med norsk kompetanse og økende internasjonal etterspørsel.  

• Satsing på klimapositiv og klimanøytral energiteknologi, spesielt for krevende utslippskutt 

innenfor prosessindustrien og langdistanse transport. CO2-håndtering blir sentralt, i tillegg til 

bioenergi og rene energibærere som hydrogen og batteri. Her blir eksportmarkedene 

enorme, både for teknologi, produkter og tjenester. 

• Videreutvikle havbaserte verdikjeder – omtalt under kapittelet om Hav 

• Satsing i byer, spesielt på transportløsninger basert på digitalisering, automatisering og 

elektrifisering. 

• Bioøkonomi inkludert bærekraftig ressursbruk, redusert matsvinn og håndtering av avfall i en 

sirkulær økonomi og integrerte verdikjeder som f.eks bioraffinering. Satsing på mat-

systemet, spesielt innen norsk produksjon av klima- og miljøvennlige produkter. Dagens mat-

systemer påvirker klima, miljø og helse negativt, og forskning og innovasjon bør være 

drivkraften for en transformasjon av sektoren.  

• Langtidsplanen bør inneholde satsinger for 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 humaniora-forskning 

innenfor temaet omstilling og grønt skifte.  

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

naturkrisen 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 med 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 høy relevans for Norge, men med svakere koblinger til nasjonale 

mål, som for eksempel klima- og miljøskader og -gevinster i forbindelse med norsk handel 

med utlandet. 

4.3. Helse og velferd 

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 både har et ansvar for og en interesse av å bidra med ny 

kunnskap og løsninger. 

Disse utviklingstrekkene gir også muligheter for innovasjon og verdiskaping i samspill mellom privat 

og offentlig sektor. Helsenæringen har et stort og økende internasjonalt marked og samarbeid og 

utvikling i samarbeid med helsetjenestene har verdi hjemme, og gir muligheter for utvikling av ny 

eksportrettet næringsvirksomhet. Samtidig gir bruk helsedata og innføring av ny teknologi 
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utfordringer som må tas hensyn til, og som må adresseres da det ligger store innovasjonsmuligheter 

på disse områdene. 

Grunnlaget for god helse skapes i hovedsak utenfor helsevesenet. Velferd, arbeidsliv og utdanning er 

avgjørende for å møte demografi- ulikhets- og helseutfordringene i samfunnet. Arbeidslivets evne og 

behov for omstilling og inkludering er blitt forsterket som en 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.  

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 innsats 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 bl.a. 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 møte økte behov i helse- og velferdstjenestene. Det 

uavhengige, regjeringsoppnevnte HelseOmsorg21-rådet foreslo i 2019 en struktur på organisering av 

forskning i kommunesektoren som speiler spesialisthelsetjenestens organisering – Kommunenes 

strategiske forskningsorgan (KSF). Strategigruppen for BarnUnge21 understreket i strategien at 

tjenestene for barn og unge i større grad må baseres på forskningsbasert kunnskap. Dessuten at det 

er behov for å jobbe systematisk med innovasjon i tjenestene og å inkludere forskning og 

forskningsmiljøer i dette.  

Ny teknologi gir både muligheter og utfordringer. Kunnskap om den enkeltes gener koblet til livsstil 

og miljøpåvirkning har potensial til dramatisk å endre vår kunnskap om forebygging og behandling av 

sykdom. Helsetjenesten genererer store datamengder og er en særlig velegnet arena for 

digitalisering og bruk av kunstig intelligens (AI).  

Pandemien 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 uhelse det viktigste virkemiddelet 

for å utjevne helseforskjeller.  

Unge er en gruppe som har hatt særlig svak sysselsettingsutvikling på totusentallet. Koronakrisen har 

satt mange utenfor arbeidslivet, og kan ha bidratt til å forsterke mange av de strukturelle 

utfordringene. BarnUnge21-strategien Ut av blindsonene peker på behovet for en mer helhetlig og 

kunnskapsbasert tilnærming og bedre samspill mellom alle ansvarlige for å løse utfordringene i 

oppvekstsektoren. Det er behov for mer registerdata om barns tidlige utvikling for å identifisere 

risikofaktorer.  

Endringer i arbeidslivet, som resultat av grønn omstilling, digitalisering og automatisering, endrer 

behovet for arbeidskraft og stiller nye krav til utdanning og kompetanse. 
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Anbefalinger 

• Langtidsplanen bør legge til rette for helhetlig politikk og systemforståelse på helse- og 

velferdsområdet, som kobler sektorer og forvaltningsnivåer og ser behovene for forskning og 

utdanning på tvers av disse. Koble omstilling og innovasjon i de offentlige tjenestene til 

forskning og utdanning. 

• Delta i det globale samspillet knyttet til bærekraftsmålene på helse- og velferdsområdet. 

• 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. 

• Rus og psykiske lidelser er utbredt i den norske befolkningen. Lidelsene bidrar til betydelig 

helsetap, sykefravær og uførhet. Om lag en av fire rammes av en angstlidelse i løpet av livet. 

Hele 1/3 av helsebudsjettene går til rus og psykiske lidelser. Mental helse har store 

samfunnsmessige konsekvenser og bør prioriteres i den reviderte planen. 

• Helseforskning og helseinnovasjon foregår i hele landet, men tyngdepunktet er i Oslo. Det er 

derfor viktig at det nye Livsvitenskapsbygget i Oslo blir en sterk driver for Livsvitenskapene 

fremover. Det finnes mye god infrastruktur for helse- og velferdsforskning i Norge. En 

rapport fra Oslo Economics på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet har kartlagt at 

det finnes utnyttbar restkapasitet i laboratorier og infrastruktur for testing og pilotering med 

relevans for helsenæringen7. 

• Helsenæringen er i sterk vekst og er omtalt i en egen stortingsmelding. Anbefalingene fra 

denne bør innarbeides i revidert Langtidsplan. Det bør satses spesielt på e-helse, biologiske 

legemidler og vaksiner, og velferdsteknologi. Her blir eksportmarkedene enorme, både for 

teknologi, produkter og tjenester. Helsenæringsverdikjeder som trekker på kompetansen og 

infrastrukturen i forsknings- og helsesektorene, prosessindustrien med mer bør 

videreutvikles. Både markedene og helseutfordringene er globale og det er derfor viktig å 

forsterke innsatsen i på internasjonale arenaer, både innenfor og utenfor EU.   

• Langtidsplanen bør legge til rette for at den offentlige helse og velferdstjenesten ser og 

settes i stand til å utøve sin avgjørende, viktige rolle i å bidra til et velfungerende 

hjemmemarked. 

• Et forskningsløft for kommunene: Gi et robust finansieringsgrunnlag for forskning og 
innovasjon som understøtter kommunenes ansvar for helse og omsorg som forutsatt ved 
utviklingen av kommunens strategiske forskningsorgan. 

• Langtidsplanen bør peke på hvor viktig forskning og utdanning er for å kunne utvikle gode, 

forskningsbaserte helse- og velferdstjenester og på hvor viktig kunnskap er for å kunne ta i 

bruk forskningsbasert kompetanse. 

• Forskning, utdanning og innovasjonenes rolle i innføring og bruk av muliggjørende 

teknologier i helse og velferdstjenestene bør bli belyst. Samtidig må utfordringene ved 

innføring av ny teknologi ivaretas 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 utdanningssystemet, 

skolehelse, fritidsaktiviteter og lignende bidrar til inkludering og samfunnsdeltakelse. 

 

7 Kartlegging av restkapasitet i laboratorier og infrastruktur for testing og pilotering med relevans for 

helsenæringen. Oslo Economics, Rapport 2020-65. 
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• Anbefalingene i BarnUnge21-strategien bør følges opp i langtidsplanen for å oppnå bedre 

forskningskvalitet, relevant forskning og bruk av forskning. Det er kritisk for å forbedre 

tjenestene overfor utsatte barn og unge. 

• For å sikre utdanning av høy kvalitet for befolkningen og fortsatt høy yrkesdeltagelse til tross 

for demografiske og sosiale endringer, må det investeres i forskning om forutsetningene for 

et inkluderende og omstillingsdyktig arbeidsliv. 

4.4. Teknologi og digitalisering 

De muliggjørende teknologiene IKT, nano- og bioteknologi er grunnleggende teknologier og sammen 

med data og digitalisering er disse sentrale drivere for endringer i samfunn, forskning og innovasjon. 

Langtidsplanen bør ha som ambisjon at potensialet for radikale endringer og transformasjon som 

ligger i de muliggjørende teknologiene blir utnyttet optimalt, både i FoU-sektoren, i næringslivet, i 

offentlig sektor og i samfunnet for øvrig.  

Teknologisatsingen på 800 mill. 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 

relatert til muliggjørende og industrielle teknologier, i overkant av 900 mill. kroner i 2020. Samtidig er 

gjenstår det mye før Norge er der vi ønsker å være når det gjelder utvikling og verdiskapende bruk av 

teknologi. 

De fleste nye teknologier vil være avhengige av IKT for å utnytte sitt potensial. Kunstig intelligens (KI) 

vil gjennomsyre alle deler av samfunnet de neste årene og digitaliseringen vil gjøre oss alle mer 

avhengige av velfungerende og trygge digitale løsninger. Utrullingen av 5G-nettet åpner nye 

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 vaksineutvikling, og vil være avgjørende for hvordan vi fremover 

kan tilnærme oss ulike samfunnsutfordringer og bærekraftsmålene. I fremtiden vil det komme nye 

teknologer, eksempelvis kvanteteknologi, som vil sette sitt preg på samfunnet og som Norge må ha 

kompetanse på. Langtidsplanen må bidra til at det bygges høy teknologikompetanse i Norge i 

bredden av de muliggjørende teknologier.  

I anerkjennelsen av den kraft næringslivet har til å forme fremtiden, har EU-kommisjonen nylig 

lansert visjonen om Industri 5.08. 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 formes til å støtte verdier og teknologisk transformasjon 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.  

Anbefalinger 

• Styrke kunnskaps-, metode- og teknologiutvikling på områdene IKT, nano- og bioteknologi og 

konvergens mellom teknologiområdene. 

 

8 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/468a892a-5097-11eb-b59f-01aa75ed71a1/  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/468a892a-5097-11eb-b59f-01aa75ed71a1/
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• Investere i relevant vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur samt et kompetanseløft 

knyttet til å forstå de muliggjørende teknologienes transformative kraft. 

• Investeringene i forsknings-, utdannings- og innovasjonskapasitet må gjøres på en måte som 

fremmer samhandling mellom forskning, innovasjonsaktører og brukere, og balanse mellom 

bygging av grunnleggende kunnskap nasjonalt og absorpsjon av kunnskap fra de fremste 

internasjonale fagmiljøene.  

• Investeringene må kunne komme hele landet og alle sektorer til gode, og kan med fordel 

suppleres med kompetansehevende tiltak i arbeidslivet.  

• Langtidsplanen bør ha fokus på gevinstrealisering og legge til rette for etableringen av et 

innovasjonsdrevet kompetanseutviklingsprogram i næringsliv og offentlig sektor, inspirert av 

anbefalingene i NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling – Livslang læring for omstilling og 

konkurranseevne.  

• De offentlige FoU- og teknologiinvesteringene må innrettes slik at de fremmer samfunns- og 

næringsutvikling i tråd med de mål og verdier som gjelder for samfunnet.  

• Langtidsplanen bør signalisere en tydelig forventing om at forsknings- og innovasjons-

prosesser inkluderer refleksjon og diskusjon om mulige effekter av forskning og 

teknologiutvikling og bruk av ny teknologi, enten disse er tilsiktede eller ikke, og at relevante 

samfunnsaktører blir med i diskusjonene.  

• For å muliggjøre RRI er det behov for ny type kunnskap, kompetanse, ferdigheter og 

kapasitet i hele forsknings- og innovasjonssystemet. RRI bør gis større plass i 

forskerutdanningen og vitenskaps-, teknologi- og innovasjonsstudiefeltet (STI-studies) 

styrkes.  

• 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. Nåværende Langtidsplan 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.  

• For å holde tritt med den nasjonale behovsutviklingen trengs det 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.  

• Langtidsplanen må legge til rette for tilgang på maskinlesbare datasett av høy kvalitet for å 

kunne gjenbruke forskningsdata på en effektiv måte. Det må investeres i datainfrastrukturer 

som gir rask og enkel tilgang til FAIR-data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) og 

det må fortsatt jobbes med å lage gode, internasjonale standarder, metoder og 

lisensieringspraksiser som gjør det enkelt å sammenstille datasett fra mange ulike kilder. 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. 

4.5. Samhørighet og globalisering 

Det prioriterte området Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden kom inn i forrige 

revisjon av Langtidsplanen. Området løfter viktige forskningsfelt og kunnskap som trengs for en 
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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.  

Anbefalinger 

• Langtidsplanen bør tydeliggjøre prioriteringene og sette retning for politikken på området. 

Utviklingstrekk og hendelser siden forrige revisjon tilsier også at området bør justeres noe. 

Gjeldende plan dekker en rekke temaer som bør videreføres: 

• Utfordringer for det liberale demokratiet, herunder meningsdanning og medier, 

forutsetninger for velfungerende demokratiske/politiske institusjoner nasjonalt og 

internasjonalt (inkl internasjonale samarbeidsorganisasjoner), kunnskapsdannelse og tillit til 

vitenskapelig kunnskap (bør også tas med under forskningssystemet) 

• Globalisering og sårbarhet, herunder sikkerhet knyttet til Norges geo-/sikkerhetspolitiske og 

økonomiske situasjon, utviklingspolitikk og regionale forhold (i verden) 

• Sosiale og kulturelle forholds betydning for samhørighet, ulikhet og utenforskap, inkludering, 

mangfold, likestilling, digital ulikhet 

• Migrasjon, globale demografiske endringer (utfordringer knyttet til demografiske endringer 

omtales under Helse og velferd)  

• Samfunnsrisiko og forskningens bidrag til redusert risiko, læring fra pandemien (omtale ulike 

risiko-områder – klima og andre naturhendelser, digital og cybersikkerhet, terrorisme, helse, 

forsyningssikkerhet, flere? Jf også globalisering over) 

Videre anbefales noen konkrete endringer: 

• Langtidsplanen bør videre ha som ambisjon å bidra med forskningsbasert kunnskap som kan 

styrke demokratiet og sikre grunnlaget for et omstillingsdyktig og inkluderende arbeids- og 

samfunnsliv.  

• Langtidsplanen må også bidra til at bærekraftmålene kan nås (for dette området gjelder 

særlig målene 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11 og 16). Norges globale engasjement, spesielt knyttet til 

lavinntektsland, må forankres i dette området. Realisering av bærekraftmålene forutsetter at 

fattige land i vesentlig større grad deltar i inter- og overnasjonale organisasjoner, i 

internasjonale samarbeid og avtaler og i internasjonal forskning mv. gjennom likeverdige og 

rettferdige partnerskap. 

• Langtidsplanen må sikre kunnskap for et robust samfunn som ivaretar samfunnssikkerheten 

ved at evnen til å møte kriser og uforutsette hendelser utvikles gjennom en velfungerende 

sikkerhets- og beredskapsinfrastruktur, inkludert digital sikkerhet. 

5. Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem  

Et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er en grunnleggende forutsetning for å nå 

målene vi setter oss. 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. 
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5.1. Samfunnsoppdrag som forsknings- og innovasjonspolitisk 

virkemiddel (missions) 

En kartlegging fra OECD over "mission oriented innovation policies (MOIP)9" viser at norsk forsknings- 

og innovasjonspolitikk allerede inneholder mange elementer som har noen av egenskapene til 

samfunnsoppdrag. Forskningsrådet har lang erfaring med strategiske satsinger både innenfor 

næringsutvikling, utvikling av offentlige tjenester og beslutningsstøtte for politikkutvikling. Disse 

satsingene har satt sammen virkemidler fra forskning til innovasjon og demonstrasjon og 

kommersialisering. Vi har også erfaring med tiltak der vi integrerer våre virkemidler med virkemidler 

som ligger hos Innovasjon Norge, Siva og Enova – slik som Pilot-E.  

Analysen fra OECD viser imidlertid at vi ikke har tradisjon for store, sektorovergripende satsinger som 

koordineres på regjeringsnivå. 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 vil være egnet på mange områder og det må gjøres avveininger med hensyn til 

områder som skal prioriteres og hvor effekten vil bli størst.  

Anbefalinger  
Følgende momenter bør legges til grunn: 

• Samfunnsoppdrag må benyttes som virkemiddel for omstilling. 

• Store tverrgående samfunnsoppdrag bør besluttes og forankres på politisk nivå. 

• Gjennomføringen må innebære involvering av flere aktører. 

• Satsingene 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 finnes 

en norsk måte å bidra til løsningen. Det bør særlig vurdere å knytte samfunnsoppdrag i 

Norge tematisk opp mot ett eller flere av EUs Missions. 

5.2. 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 og omstilling av næringslivet og løsninger på 

globale samfunnsutfordringer. EU-strategien til Regjeringen fastsetter ambisiøse mål for Horisont 

Europa og ERA og det er avgjørende at Langtidsplanen legger føringer for hvordan Norge skal lykkes. 

Utviklingen de siste årene viser at midler fra EUs rammeprogram utgjør en stadig større, og betydelig 

andel av de tilgjengelige konkurranseutsatte midlene både for akademia, instituttsektoren, bedrifter 

og offentlig sektor. Internasjonalisering, dvs Horisont Europa og annet forskningsfinansierings-

samarbeid i og utenfor Europa og betydningen av og virkemidler for mobilitet og internasjonalt 

samarbeid og samspill, bør derfor løftes mer frem i den fremtidige langtidsplanen. 

 

9 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  

https://doi.org/10.1787/3f6c76a4-en


   

 

 26 

Horisont Europa 
Horisont Europa er en videreføring og utvikling av Horisont 2020 og programmets mål samsvarer 

meget godt med Forskningsrådets strategi, Idekraft verden trenger. 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. Spesielt innebærer innretningen av søyle to og tre i Horisont 

Europa 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.  

Partnerskap og missions er viktige instrumenter som forsterker den tverrfaglige og tverrsektorielle 

profilen til Horisont Europa, med stor vekt på å involvere et bredt spekter av aktører for å nå 

definerte mål. Andre viktige aspekter som har fått økt betydning er FNs bærekraftmål (SDG), 

samfunnsøkonomiske effekter, digital omstilling og grønt skifte, spesielt knyttet til EUs vekststrategi 

Green Deal. Norge har opplevd en positiv trend i de siste årene av Horisont 2020 som er avgjørende 

for en god start i Horisont Europa. Søyle 1 som går på Excellence forandrer seg ikke veldig fra 

Horisont 2020 og utgjør ca 25% av budsjettet. Norge har hatt en god utvikling i ERC, men om man 

sammenlikner med våre naboland så ligger vi fortsatt et stykke bak. NCP-apparatet i dialog med EU-

rådgiverne ved institusjonene må jobbe enda mer med å identifisere de rette søkerne og støtte de 

som har best forutsetninger. ERC må også sees tett i sammenheng med internasjonalt 

infrastruktursamarbeid inkludert Horisont Europa finansering, Marie-Sklodowska Curie Actions og 

samfunnsutfordringene. Forskningsrådet skal fortsette arbeidet med å innrette instrumenter tett 

mot EU sine - og ha en tett dialog med akademia for å gjøre det så attraktivt som mulig å søke EU-

midler.  

Horisont Europa er mer næringslivsrettet og det er spesielt viktig at norske næringsrettede 

virkemidler i større grad sees i sammenheng med Horisont Europa. EIC blir viktig for å få mer 

innovasjon ut av FoU-resultater (EIC Stifinner) og få flere SMB til å kapitalisere på nye radikale 

gjennombrudd (EIC Akselerator). Her er det kunnskapstunge selskaper med en teknologi, et patent 

og/eller en helt ny metode som er den viktigste målgruppen. Sektorsamspill blir enda viktigere for at 

norske søkere skal nå opp i konkurransen. Og dette må gjenspeiles i Forskningsrådets virkemidler og 

investeringer og i andre utlysninger i virkemiddelapparatet. Både Missions og samfunnsutfordringene 

adressert i Horisont Europa, som vektlegger enda mer tverrdisiplinært og tverrsektorielt samarbeid i 

samfunnsutfordringene, gjør at samspillet mellom norske aktører i alle sektorer og mellom 

sektordepartementer og virkemiddelapparatet blir avgjørende. Økningen i budsjett fra Horisont 2020 

til Horisont Europa vil også føre til at EU-midlene som del av totale forsknings- og innovasjonsmidler 

vil øke ytterligere. Samtidig har regjeringen meget høye ambisjoner for norsk retur. Dette vil kreve et 

større og mer effektivt nasjonalt apparat for å følge opp norsk deltagelse.  

Bi- og multilateralt samarbeid 
For å oppnå målene i Langtidsplanen er det viktig at Norge samarbeider tett med ledende nasjoner 

utenfor Europa. Utviklingen de senere tiår viser tydelig at en stadig større andel av verdens 

kunnskapsproduksjon foregår i andre verdensdeler.  Mye tyder på at de globale økonomiske og 

teknologiske tyngdepunkt i framtiden vil ligge utenfor Europa.  

Skal vi nå bærekraftmålene er det samtidig 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. Samtidig er det viktig at forskningen utvikles i et likeverdig 

samarbeid mellom partnere for at forskningsspørsmålene informeres av perspektiver fra 



   

 

 27 

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.  

Både med land som omfattes av Panoramastrategien og andre så er dessuten næringslivets 

muligheter for økt eksport gjennom FoU samarbeid betydelig – og dette bør reflekteres bedre når 

Langtidsplanen revideres. 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. Flere bedrifter bør kunne kvalifisere til internasjonalt samarbeid. Det er 

potensial for bedre utnyttelse av vårt internasjonale nettverk. Også innen akademia er det et stort 

handlingsrom for tettere samarbeid - både med land som USA som norske forskere tradisjonelt har 

samarbeidet med på alle områder - men også fremvoksende forsknings- og innovasjonsnasjoner som 

Sør-Korea og Sør-Afrika. Dette er eksempler på land som satser enormt på forskning og som Norge 

bør koble seg tettere på. Ved samarbeid med land utenfor Europa er hele kunnskapstriangelet viktig 

å se i sammenheng og INTPART-ordningen har vist at det er en enorm interesse blant norske aktører 

fra flere sektorer til å jobbe tettere sammen.  

I tråd med Regjeringens Samstemt politikk for utvikling vil Horisont Europa være en viktig plattform 

for å trekke med tredjeland i internasjonalt forskningssamarbeid. Slikt samarbeid bidrar til å styrke 

europeisk forskning om globale problemstillinger, bidrar til kapasitetsbygging i Norge, samt bygger 

forskningskapasitet i lavinntektsland.  

Systemiske perspektiver og synergier 
Den røde tråden i internasjonal forsknings- og innovasjonspolitikk er samspill og synergier. I EUs 

nylige melding om European Research Area fremheves det at Europas FoU-kapasitet totalt sett må 

utnyttes bedre for å konkurrere med store nasjoner utenfor Europa. Videre skal et forsterket ERA 

bidra til å nå FNs bærekraftsmål gjennom koordinert globalt samarbeid. 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 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 og for at forskning og 

innovasjon skal bidra til poltikkutvikling på en rekke områder.  

Pandemien har demonstrert viktigheten av koordinert internasjonal innsats, samarbeid om 

finansiering og fokus på bruker- og borgermedvirkning. Samarbeid på tvers av disipliner, 

politikkområder og sektorer har fått mer vind i seilene. For Forskningsrådet og F&I-aktørene stiller 

det større krav til rådgivning og mobiliseringskapasitet for å gjøre norsk forskning og innovasjon 

konkurransedyktig i et stadig tøffere internasjonalt marked.  

Anbefalinger  

• Revidert Langtidsplan må vektlegge internasjonale synergier og systemperspektiver og 

fremheve at vi fremover arbeider i et internasjonalt samspill der arbeidsdeling eller 

forsterking av nasjonale miljøer for internasjonal konkurranse tydeliggjøres 

• Internasjonaliseringsperspektiver må være gjennomgående i hele Langtidsplanen 

• Sikre balanse og sammenheng mellom nasjonale interesser og globale perspektiv. Norge er 

med på internasjonalt samarbeid både for å bidra til felles globale løsninger og styrke 

nasjonal kompetanse, eksport og nå nye markeder  
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• Forskningsrådet, i dialog med UH-sektoren, må styrke samarbeidet med de fremste 

forskningsmiljøene internasjonalt for å skape nettverk, flytte forskningsfronten på viktige 

temaer for Norge og styrke returen i European Research Council. 

• Utnytte eksisterende fora og ekspertise for å delta i fremtidige internasjonale nettverk og 

lage strukturer tilpasset ambisjonene i Regjeringens EU-strategi og Panoramastrategien. 

5.3. Bedre samspill utdanning, forskning og innovasjon  

Forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse, og samspillet mellom aktivitetene som faller inn 

under disse, har nøkkelroller om vi skal lykkes med den nødvendige omstillingen og videreutvikle det 

norske kunnskapssamfunnet. Det er behov for generell kompetanseheving basert på forventet 

utvikling, herunder ikt- og mediekompetanse, evne til å jobbe tverrfaglig og samarbeide, evne til 

kritisk tenkning, evne til å ta til seg ny kunnskap, fleksibilitet etc.).  

Tettere sammenkobling løftes fram som et sentraltelement i EUs forskning- og innovasjonspolitikk, 

blant annet gjennom European Research Area, European Education Area og European Skills Agenda, 

og i forlengelsen av det som mer samarbeid mellom det kommende Horisont Europa, European 

Institute of Innovation & Technology (EIT) og virkemidlene under Erasmus pluss. 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 

(kunnskapstriangelet), 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 skal 

understøtte og bidra til mobilitet mellom sektorer og til å støtte de ulike kanalene mellom forskning, 

innovasjon og utdanning, herunder virkemidler som støtter kommersialisering/nyttiggjøring av 

forskning, virkemidler som støtter samarbeid og kunnskapsoverføring mellom sektorer, samt 

mobilitetsordninger. Aktivitetene forsknings- og utdanningsinstitusjonene bidrar til over egne 

budsjetter er i denne sammenhengen vel så viktige10.  

Det kan pekes på flere utfordringer for tettere kobling mellom forskning, innovasjon og utdanning i 

det norske forsknings- og innovasjonssystemet. I politikken og virkemiddelutformingen har 

hovedvekten vært på koblingen mellom forskning og innovasjon, mens koblingene til 

utdanningspolitikken og -virkemidlene der 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 

 

10 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. 
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personalpolitikk for rekruttering og forfremmelse følge kriterier som primært er basert på 

akademiske kvalifikasjoner innenfor forskning, og i noe grad også innenfor utdanning. Det samme er 

tilfelle innenfor forskerutdanningene, der klassisk akademisk opplæring, som domineres av 

forskningsaktiviteter knyttet til disiplinfagene, vektlegges. Denne vektleggingen kan være en 

utfordring for sektorsamspillet, i det kompetanser fra andre deler av samfunnet ikke tillegges samme 

betydning.  

Manglende mobilitet mellom akademia og andre sektorer på alle nivåer (studenter, PHD, Post doktor 

og seniorforskere) kan redusere mulighetene for å etablere samarbeidsrelasjoner og kan hemmer 

samspillet mellom akademia og arbeidslivsaktører. Videre kan næringsliv og akademia arbeide med 

ulik tidsperspektivet, samt at manglende ressurser til medfinansiering kan skape utfordringer. 

Anbefalinger 
I revidert Langtidsplan bør følgende momenter vektlegges for å tilrettelegge for en bedre integrering 

mellom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse: 

• Forbedret koordinering og samarbeid mellom departementene og mellom virkemiddel-

aktørene: Mer helhetlig politikkutvikling og finansering av virkemidler som stimulerer til 

samarbeid, kompetanseoverføring og mobilitet.  

• Det må legges til rette for økt studentdeltakelse i forskning og innovasjon på alle nivåer i 

utdanningene. 

• Det bør utvikle virkemidler som i større grad integrerer forskning, utdanning og innovasjon, 

og utviklingsavtalene kan være et egnet styringsverktøy for bedre samspill. 

• Økt forutsigbarhet for finansiering av fleksible etter- og videreutdanningstilbud.  

• Det må tilrettelegges for mer samspill og samarbeid gjennom forskningsbasert utdanning på 

alle nivåer, samt at arbeidsrelevans-, innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter integreres i 

studie- og praksistilbud der det er hensiktsmessig.  

• Tilrettelegge bedre for mobilitet mellom akademia og andre sektorer for studenter, forskere 

og på rekrutteringsstillingsnivå.  

• Nasjonale strategier og tiltak må sees i sammenheng med det internasjonale.  

5.4. 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 

samfunnsoppdraget ivaretas og utvikles slik at ambisjonene med UH-sektorens rolle i 

forskningssystemet kan realiseres. Den er store variasjon mellom UH-institusjonene i størrelse, 

fagprofil, tematiske prioriteringer, utdanningsprofiler, forskningsintensitet, næringslivskontakt og 

regional forankring, noe som må tas hensyn til i politikkutviklingen. 

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 publikasjoner11 og lavere 

suksessrate for ERC-tildelinger12 enn det Sverige, Finland og Danmark har. De senere årenes 

 

11 OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 
12 Tilstandsrapporten 2018 
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fagevalueringer tegner også et tydelig bilde av «kvalitetsutfordringer» for norsk forskning.13. 

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. 

Norsk UH-sektor har relativt høy grunnbevilgning14, og sammenlignet med universiteter i store deler 

av Europa er den finansielle situasjonen til institusjonene god. Samtidig er det høye forventninger til 

å skaffe ekstern finansiering, om enn stor ulikhet mellom institusjonene når det gjelder andelen 

finansiering fra Forskningsrådet og EU (fem av institusjonene mottok i 2019 87,4 prosent av 

Forskningsrådets bevilgninger til sektoren). Den totale offentlig finansieringen av sektoren utgjorde 

en like stor andel i 2019 som i 2009, men av dette har grunnbudsjett økt noe på bekostning av midler 

fra Forskningsrådet. Finansieringen fra utlandet har økt fra 2 prosent av de totale FoU-utgiftene i 

2009 til 4 prosent i 2019. Samtidig har næringslivets finansering sunket tilsvarende – fra 4 prosent av 

totalen i 2009, til 2 prosent i 2019.15 Andelen finansiering fra næringslivet har sunket mest hos de 

største og mest etablerte institusjonene, men samtidig økt noe hos de nyere universitetene.16 Det ser 

derfor ikke ut til at BOA-indikatoren har gitt mer inntekter fra næringslivet. Andelen finansiering fra 

offentlige samarbeidspartnere har derimot økt noe.  

For å oppfylle overordnede prioriteringer i Langtidsplanen, er det nødvendig å rekruttere talenter inn 

i UH-institusjonene. Samtidig skal en mindre andel av personer med doktorgrad videre i akademia, og 

flertallet skal arbeide i andre sektorer, 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. UH-sektoren bør derfor i større grad enn det gjøres i dag 

tilrettelegge for mobilitet mellom sektorer og opplæring i arbeidslivsrelevante ferdigheter i 

forskerutdanningene. 

Anbefalinger 
I revidert Langtidsplan bør følgende momenter vektlegges  

• 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. 

• 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 styringen av sektoren. Utviklingsavtalene kan med 

fordel også brukes for å tydeligere vektlegge institusjonenes egenart og faglige profil, samt 

ivareta institusjonens tilknytning til regionalt arbeids- og næringsliv. 

• Det må sikres gode og stabile karriereveier for Ph.d. og Post doktorstipendiater, med trening 

ferdigheter som også er relevante for arbeid utenfor akademia. 

 

13 Se fagevalueringer utført av Norges Forskningsråd. 
14 I 2019 utgjorde grunnbevilgningen til norske UH-institusjoner 68,8 prosent av totale FoU-utgifter, mens 

finansieringen fra Forskningsrådet utgjorde 14,8 prosent. Finansieringen fra EU utgjorde 2,6 prosent. Kilde: Nifu 

Statistikkbank 
15 Indikatorrapporten 2020. 
16 Kilde: SSB 
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5.5. Styrke instituttsektorens bidrag til omstilling av norsk næringsliv og 

offentlig sektor 

Instituttsektoren er svært viktig for evnen til å kunne møte store samfunnsutfordringer gjennom mer 

samhandling mellom næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner. Forskningsbasert 

kunnskap, utviklet i et samspill med brukere og samfunn, er nødvendig og etterspurt for 

politikkutforming i en tid hvor utfordringene er store, komplekse og ofte globale.  

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 

2021-203017. 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 denne meldingen og i stortingsmeldingen Data som ressurs18. Rapporten fra 

"Norge mot 2025"-utvalget19 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 ikke økonomiske 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 løser dagens kunnskapsbehov, men samtidig har et fokus 

på det nye næringslivet og fremtidens offentlige sektor. Økt grunnbevilgning og deltagelse i Horisont 

Europa vil legge grunnsteiner for omstillingen, og økte 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-

innsats2021. 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 

 

17 Meld. St. 13 (2020–2021) - regjeringen.no 

18 Meld. St. 22 (2020–2021) - regjeringen.no 

19 NoU 2021:4: Norge mot 2025, Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien 

20 Kilde: SSB Statistikkbanken 
21 NIFU FoU Statistikkbanken 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20202021/id2841118/
https://www.norgemot2025.no/
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Skattefunn viser en realvekst på mer enn 25%22. Næringslivets innkjøp av FoU fra nasjonale og 

internasjonale FoU-institusjoner går ned23. Antall FoU-årsverk i næringslivet med doktorgrad øker 

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 institutter24 , viser ingen realvekst i perioden. 

Grunnbevilgningen har kun økt med 0,5%-poeng til 7,5%, fortsatt et betydelig lavere nivå enn de 

øvrige 25instituttarenaene. Rammevilkårene kan gjøre det utfordrende å etablere ny kunnskap på 

områder der det ikke finnes et etablert og betalingsdyktig næringsliv. 

Anbefalinger 

• Legge til rette for bred deltagelse i Horisont Europa fra instituttsektoren ved å kompensere 

for at lavt støttenivå gir tap for instituttene ved deltagelse ved å styrke STIM-EU ordninger 

for å muliggjøre kunnskapsinnhentingen fra Horisont Europa 

• Styrke forskningsinstituttenes kraft i arbeidet med utvikling og omstilling av norsk industri, 

ved å, i tråd med anbefalingene i Synteserapporten26, trappe opp grunnbevilgningen til de 

teknisk industrielle instituttene med totalt 450 MNOK i løpet av de første 5 årene i 

planperioden. Forretningsmulighetene som ligger i grønn vekst og den digitale omstillingen 

bør prioriteres.  

5.6. Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver 

Like rettigheter og like muligheter er grunnleggende forutsetninger for et demokratisk samfunn. Høy 

deltakelse av kvinner og menn i yrkes- og samfunnsliv har vært avgjørende for den økonomiske og 

sosiale utviklingen av de nordiske velferdssamfunnene. Likestilling er en sentral verdi i det norske 

samfunnet; et definerende trekk i hvordan vi forstår oss selv og presenterer samfunnet vårt utad. Et 

avgjørende aspekt ved kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver er hvem som legger premissene for 

framtidens forskning og samfunnsutvikling. 

Arbeidet for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver vil bidra direkte til å gjøre forskningen bedre og 

mer relevant for en rekke områder der kjønn og kjønnsperspektiver 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. I EUs 

rammeprogram for forskning og innovasjon er kjønn tverrgående tema med samme mål om å skape 

kjønnsbalanse i forskningsteam og blant beslutningstakere og å styrke kjønnsdimensjonen i forskning 

og innovasjon. 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. 

 

22 Skatteetaten: Faktisk innrapporterte kostnader, KPI-justret 
2318 BDH: Database for statistikk om høyere utdanning 
24 Institutter tilknyttet den statlige grunnfinansieringsordningen. 
25 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. 
26 En målrettet og effektiv instituttpolitikk  

https://www.forskningsradet.no/contentassets/52963f9c837c464d86185e92f82e64c6/evaluering-forskningsinstitutter-synteserapport-.pdf
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Det er fortsatt en utfordring at rekrutteringen opp mot toppnivået i forskning fortsatt er betydelig 

mannsdominert og at utjevningen generelt går svært langsomt. Videre at fag, profesjoner og 

spesialiseringer i så stor grad er kjønnsdelte. I mange år har rekrutteringen til forskning vært god for 

begge kjønn. 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 universiteter og 

høgskoler 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 

perspektiv kan gi nye innsikter, åpne for nye muligheter og bedre resultater. Forskning produserer 

kunnskap som ligger til grunn for samfunnets utvikling, utforming av politikk og utvikling av tjenester 

og produkter. 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 revidert Langtidsplan. 

• Handlingsplaner for likestilling og mangfold bør vurderes som tiltak for norske institusjoner, 

også for de som ikke søker Horisont Europa. 

5.7. 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 Norge 

er vi på god vei til å nå målet om full åpen tilgang til vitenskapelige artikler.  

Framover blir det viktig å håndtere kostnadene for åpen publisering og snu finansieringen av 

abonnementsavgifter til å dekke kostnader ved åpen publisering. 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 forskningen skal nå et publikum utenfor forskningen, og fremme dialog, tillit og samhandling 

mellom forskere og samfunnet rundt. Forskere har i økende grad behov for kompetanse knyttet til 

nye samarbeids- og formidlingsformer. 

DORA-erklæringen fastslår prinsippet om at søkernes faglige kvalifikasjoner og kvaliteten på 

oppnådde resultater skal vurderes på et bredere grunnlag enn hvor og hvor mye forskerne 

publiserer. Implementeringen av DORA forutsetter dialog på mange nivåer i forskningssystemet, 

både globalt og nasjonalt. Nye systemer for dokumentasjon av forskningsaktiviteter til bruk i 

ansettelser, og i vurdering og monitorering av åpen forskning-praksis må etableres. 
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For å legge bedre til rette for gjenbruk av forskningsdata må det internasjonale og europeiske 

samarbeidet om datainfrastrukturer videreutvikles. I utviklingen av EUs satsing "the European Open 

Science Cloud (EOSC)", hvor forskere og fagfolk kan benytte tjenester for lagring, forvaltning, analyse 

og gjenbruk av forskningsdata på tvers av landegrenser og fagområder, blir det viktig med god 

koordinering av norsk aktivitet. Kunnskapsdepartementet har nedsatt et utvalg som skal utrede 

rettighets- og lisensspørsmål med mål om å stimulere til mer deling og gjenbruk av data.  

Uklarhet om tolkning av lovverk kan medføre strengere restriksjoner for datadeling enn det som er 

nødvendig, og kan i ytterste konsekvens være til hinder for ønsket verdiskapning og gjenbruk. 

Overgangen til en mer datadrevet forskningssektor skaper nye kompetansebehov og krever 

spesialiserte roller og funksjoner innenfor dataforvaltning (som dataforvaltere, datakuratorer og 

datarøktere) som en nødvendig del av forskningsprosessene og forskerutdanningen. Det vil være et 

kontinuerlig behov for investering og drift av kostbare datainfrastrukturer for å imøtekomme 

behovene som en mer datadrevet forskning medfører.  

Anbefalinger: 

• Det må jobbes videre med gode modeller for å håndtere kostnader i overgangen til åpen 

publisering for å oppnå målet om full åpen tilgang i 2024. 

• Bredden av vitenskapelig produksjon og materiale må i større grad vektlegges i vurderinger 

av forskere og forskning. Dette krever både nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 

• Opplæring og kunnskap om åpen forskning-praksis generelt, og datadeling i tråd med FAIR-

prinsippene spesielt, må prioriteres på alle nivåer i forskningssystemet. 

• Det bør utvikles virkemidler for kompetansebygging innenfor forskningskommunikasjon og 

åpen forskning. 

• Det bør etableres bærekraftige finansieringsmodeller for nødvendig datainfrastruktur 

innenfor alle forskningsfelt for å fremme åpen forskning. 

• Det bør utvikles helhetlige/nasjonale retningslinjer for håndtering av juridiske 

problemstillinger ved deling og tilgjengeliggjøring av data. 

5.8. 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. I land med økende 

skepsis til forskning som kunnskapsleverandør, settes både forskningen og vårt politiske system 

under press.  Mistillit til forskning er i seg selv en trussel mot en demokratisk samfunnsorden. 

Økt samarbeid mellom sektorer og mellom forskningsinstitusjoner og brukermiljøer blir stadig 

vanligere. Dette er en positiv og villet utvikling som styrker forskningens relevans. Samtidig er det 

viktig at den akademiske friheten og forskningens integritet ivaretas på en god måte. Det inkluderer 

retten til å stille uavhengige, kritiske spørsmål og til å kunne publisere resultater offentlig. Den 

akademiske friheten utfordres dersom oppdragsgivere legger press på forskerne når det gjelder 

innretning av forskningen eller publisering av resultater. Det må derfor være balanse mellom fri, 

uavhengig forskning, og forskning fullfinansiert og styrt av oppdragsgivere med særskilt agenda.  
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Anbefaling 

• Akademisk frihet må løftes fram som eget tema i revidert langtidsplan. Her må den 

akademiske frihetens betydning for samfunnets og demokratiets utvikling understrekes. 

5.9. Tverr- og transfaglighet 

Tverrfaglighetsbegrepet er sentralt i FNs bærekraftsmål, i EUs rammeprogrammer, i våre nasjonale 

forskningspolitiske dokumenter og i Forskningsrådets virkemidler, utlysningstekster og strategier. 

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 og investeringer i 

langsiktig grunnleggende forskning og innovasjon (økosystemtenkning, samfunnsoppdrag, 

samskaping etc). Det er derfor viktig å arbeide videre med å tilrettelegge for strukturer og praksiser 

for samarbeid på tvers av fag og sektorer i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. 

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, noe som kan virke begrensende på tverrfaglige 

tilnærminger. 

Det kan også være utfordrende å få publisert tverrfaglig forskning i kanaler som gir prestisje. 

Eksisterende vurderingskriterier for evaluering av tverrfaglig forskning oppleves ikke som 

tilstrekkelige ved vurdering av prosjektsøknader og ved evaluering av oppnådde resultater. 

Forskernes og samarbeidspartneres egen kompetanse og forventninger kan også skape utfordringer. 

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 samarbeider på tvers av fag og sektorer. Tverrfaglige og tverrsektorielle 

prosjekter krever derfor ofte lengere tid og større budsjetter enn det mange av 

finansieringsordningene legger opp til. 

Anbefalinger 
Bedre tilrettelegging og forutsetninger for tverr- og transfaglig forskning vil kreve systemmessige og 

institusjonelle endringer. I revidert Langtidsplan bør derfor følgende tiltak vurderes: 

• Forskningsinstitusjonene må fortsette å utvikle tverrfaglig forskning og utdanning. Mer 
bruk av problem- eller temabasert læring og tverrfakultære studieløp er et eksempel. 

• Virkemidler som støtter samarbeid og mobilitet mellom akademia, næringsliv, offentlig 
sektor og sivilsamfunnet bør prioriteres. 

5.10. Digitalisering, datahåndtering og forskningsinfrastruktur 

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. Det settes 

strengere krav til åpen forskning. 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.  

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 
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datamengder, og muligheten for å prosessere disse, åpne helt nye forskningsfelt og gi ny kunnskap. 

Det anbefales nå at 5% av FoU-budsjettene bør investeres i tilgjengeliggjøring av forskningsdata27. 

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 investering28. 

Forskningsrådet delfinansierer i dag både nasjonal generisk e-infrastruktur gjennom UNINETT-Sigma 

2 AS og fagspesifikke nasjonale datainfrastrukturer gjennom Nasjonal satsing på 

forskningsinfrastruktur. 

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) ble etablert i 2009. Hensikten var å 

etablere en mekanisme for prioritering av større investeringer i forskningsinfrastruktur. Nasjonale 

infrastrukturer tilgjengelige for alle skulle etableres, og samtidig alltid vurderes opp mot norsk 

deltakelse 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 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 etablert for behov i en 

relativt smal del av forskningssektoren. Et utvalg som i 2019 vurderee hvordan forskningsmiljøenes 

bredere behov kunne møtes, konkluderte med at 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 

anbefalt29. 

Anbefalinger 

• For at Norge skal kunne nå sine forskningspolitiske mål, bør investeringene for FAIR-

tilpasning følge EU's anbefalinger. En opptrapping til anbefalt nivå bør skje både gjennom 

omprioritering og gjennom vekst.  

• 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. FAIR-tilpasning må 

videre ivaretas i alle forskningsprosjekter og -institusjoner. 

• De nasjonale generiske plattformene krever forutsigbar finansiering og årlige bevilgninger 

anbefales økt til 250 MNOK, opptrapping bør skje i løpet av 5 år. Investering i de 

fagspesifikke nasjonale plattformene anbefales økt med 300 MNOK pr. år, opptrappet over 2 

år.  Opptrappingen bør skje dels gjennom omprioritering innen eksisterende rammer for 

INFRASTRUKTUR og dels gjennom vekst. 

5.11. 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, 

 

27 Nature World View 25/2-2020, ”Invest 5% of research funds in ensuring data are reusable” 

28 European Commission, PwC EU Services March 2018: ”Cost of not having FAIR research data” 

29 Behov og finansieringsstrategi for nasjonal e-infrastruktur for forskning for perioden 2020 – 2030 
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er betraktelig styrket de senere årene. Det er også er 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. Det må sikres at det finnes nødvendig forsknings- og 

innovasjonskompetanse som er tilgjengelig over hele landet tett på der verdier skapes. Samtidig har 

det nye fremvoksende næringslivet har en bred geografisk distribusjon, og vi ser hightech-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. 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 %.30 Vi kan også anta at med økt FoU-kompetansenivå så vil også 

egenutført FoU hos aktørene øke.  

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. 

 

 

30 Når vi sammenstiller dette med statistikk over Forskningsrådets bevilgninger, ser vi en sammenheng. Jo flere 

forskere en region har ansatt, jo mer forskningsmidler hentes både fra den nasjonale og internasjonale 

arenaen. 
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Sak S 43/21: Oppfølging av Forskningsrådets strategi 
Til Styret 
Fra Adm dir

Ansvarlig direktør 
Saksbehandler Tobias Ellingsen, Stig Slipersæter 

Bakgrunn  
Styret vedtok Forskningsrådets strategi "Idékraft verden trenger" i april 2020. Strategien ble lansert i 
mai 2020 med et åpent nett-seminar. Strategien har tre hovedmål for strategiperioden: bærekraftig 
utvikling, grensesprengende forskning og radikal innovasjon, og omstilling i næringsliv og offentlig 
sektor. Forskningsrådet har definert fem strategiske områder som krever en tydelig satsing i 
strategiperioden. I tillegg er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem helt nødvendig for at 
Forskningsrådet, forskningssektoren, næringsliv og offentlig sektor sammen skal oppnå resultater 
som svarer på de tre hovedmålene.  

Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og 
internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en 
kunnskapsbasert rådgiver. Strategien setter retning for arbeidet med å utøve disse rollene og i 
arbeidet med å videreutvikle organisasjonen.  

Hvorfor saken fremmes 
Strategien ligger til grunn for alt arbeidet i Forskningsrådet og den er også en viktig premiss for de 
sakene som fremmes for Styret. Denne saken fremmes for å orientere Styret om hovedtrekk i 
tilnærming og fremdrift på sentrale strategiske områder. Til sammen gir disse prosessene en 
helhetlig inngang til strategisk videreutvikling av Forskningsrådets virksomhet.  

Hovedpunkter  
Administrasjonen har satt i gang et arbeid for å konkretisere strategiens målbilde og hva 
implikasjoner er i form av konkrete tiltak. Vi vil tydeliggjøre hvor vi skal være i 2024 og beskrive hvilke 
suksesskriterier som må være oppfylt for at målene blir nådd. Sammen med en vurdering av nå-
situasjonen vil dette danne grunnlag for å lage en handlingsplan for det videre arbeidet med 
oppfølging av strategien på de ulike arbeidsområdene. Her gjennomgår vi kort de viktigste områdene 
og planer for videreutviklingen av disse. 

Styring av investeringene 
Aktiv styring av FoU-investeringene er avgjørende for å realisere strategien. Portefølje- og 
investeringsplanene er det viktigste virkemiddelet for å sikre at strategien følges opp gjennom 
utlysninger og investeringer i konkrete prosjekter. Helheten av investeringene på tvers av 
porteføljene vil til sammen gi grunnlaget for å vurdere den samlede måloppnåelsen. Investeringene 
gjennom prosjekttildelinger er det viktigste redskapet for realisering av strategien, og rapportering av 
utviklingen er essensielt for å kunne følge opp hvordan strategiens mål avspeiles. 

 Styret vil få rapport om utviklingen etter at søknadsvurdering og tildelinger er gjort. 

Revisjon av porteføljeplaner 
Styret godkjente alle porteføljeplanene i juni 2020 i en sak der det ble lagt vekt på planenes samlede 
bidrag til implementering av strategien. Som Styret tidligere er orientert om, skal alle 
porteføljeplanene revideres i 2021 og 2022, og det vil også i den prosessen bli lagt vekt på at 
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strategiens prioriteringer blir gjenspeilet i porteføljeplanene, med vekt på at tverrgående mål blir 
tilstrekkelig ivaretatt. Prosessen blir gjennomført som en sentralt styrt prosess for å sikre enhetlig 
form og nivå på planene. Porteføljeplanene legges fram for Styret etter følgende plan: 

 September 2021: Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer, 

 Desember 2021: Porteføljeplaner for Humaniora og samfunnsvitenskap, Naturvitenskap og 
teknologi, Livsvitenskap, 

 Juni 2022: Resterende porteføljeplaner. 

Ideelt sett burde alle porteføljeplanene bli lagt fram samtidig for å gi et helhetsbilde. Av ulike årsaker 
er ikke det hensiktsmessig, men vi vil likevel så langt som mulig legge fram vurderinger av porteføljen 
og planverket som en helhet for Styret. 

Budsjettforslag 
De årlige budsjettforslagene som fremmes til regjeringen utarbeides også basert på strategien. For 
utarbeidelsen av budsjettforslaget for 2023 er det lagt opp til en prosess der organisasjonen gir 
innspill til budsjettforslaget basert på at målene i strategien, sammen med prioriteringene i innspillet 
til Langtidsplan, gir anvisninger for hvordan Forskningsrådet skal innrette sin innsats og at de fem 
strategiske områdene primært gir anvisninger for hva det skal investeres i. Begge deler gir 
holdepunkter for budsjettforslaget, og budsjettforslaget vil bli utarbeidet med utgangspunkt i hvilke 
prioriteringer i strategien det er viktigst å følge opp gjennom økte budsjetter. 

 Styret vil få budsjettforslag for 2023 til behandling i september 2021. 

Virkemiddelutvikling 
Forskningsrådets innretning av investeringsvirksomheten i form av søknadstyper og andre tiltak er 
sentralt for å kunne nå strategiens mål. En prosess for å videreutvikle virkemidlene er i ferd med å 
startes opp. Arbeidet tar utgangspunkt i nasjonale diskusjoner og internasjonale utviklingstrekk og 
erfaringer. Hensikten er å videreutvikle FoU-investeringene slik at de i enda større grad kan bidra til å 
bygge kvalitet og nye gjennombrudd i forskningen, gi økt tverrfaglighet, dristighet og risiko, 
identifisere og støtte nye talenter osv.  

 Resultatene fra arbeidet planlegges lagt frem for styret i første halvår i 2022.  

Rådgivning  
Forskningsrådet skal gi godt funderte og klare forsknings- og innovasjonspolitiske råd. Innspillet til 
revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) vil være Forskningsrådets 
viktigste rådgivningsarbeid i strategiperioden. Strategien står sentralt i arbeidet med dette innspillet 
og strategiens prioriteringer videreføres inn i innspillet. Foresightarbeidet som pågår for å gi innspill 
til LTP-arbeidet er et tiltak fra strategien. Strategien brukes også til å prioritere hvilke temaer 
Forskningsrådets internasjonale rådgivende utvalg (IAB) jobber med og utarbeider Policy briefs på. 
Forskningsrådets budsjettforslag for 2023 forankres i strategien og innspillet til langtidsplan, se 
ovenfor. 

 Styret vil få innspillet til Langtidsplan til behandling i juni og september 2021. 

Kommunikasjon 
Målene og de strategiske områdene i strategien brukes aktivt i kommunikasjonsarbeidet for å 
fremme Forskningsrådet som en synlig samfunnsaktør. Det setter retning for prioriteringer. Vi følger 
opp gjennomføring ved å måle kvantitativt effekt i alle kanaler på de tre overordnede målene, de 
fem strategiske områdene i strategien og kvalitet i forsyningssystemet. Strategiens prioriteringer 
danner også grunnlag for innhold og budskap for Forskningsrådets dialog med aktører og 
interessenter, foredrag og møter. 
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 Styret vil regelmessig få orienteringer om Forskningsrådets synlighet og budskap i alle 
kanaler; media, egne kanaler, og sosiale medier. Styret vil også orienteres om hvordan våre 
målgruppers inntrykk av Forskningsrådet og almenn tillit til forskning utvikler se over tid. 

Statistikk og analyse 
Det er satt i gang arbeid langs flere spor for bedre å kunne følge resultater og effekter av 
Forskningsrådets investeringer. Med resultater tenkes det her primært på de vitenskapelige 
resultatene fra prosjektene, mens effekter primært forstås som forskningens betydning for 
utviklingen av samfunn og næringsliv. Det er et mål å kunne følge opp resultater og effekter fra 
Forskningsrådets investeringer, men også knyttet opp til målbildet i strategien og for investeringene 
som helhet. 

 Styret vil høsten 2021 få en sak som redegjør for arbeidet med dokumentasjon av resultater 
og effekter fra de prosjektene det er investert i. 

Organisasjonsutvikling 
Investeringer i interne utviklingsprosjekter over virksomhetsbudsjettet er et viktig redskap for å 
utvikle organisasjonen, tekniske løsninger og for kunnskapsgrunnlag for rådgivningen. Strategien gir 
grunnlag for å prioritere tiltak som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelsen.  

 Tiltak på virksomhetsbudsjettet revideres årlig og forslag til virksomhetsbudsjett legges frem 
for Styret på høsten hvert år. 

Strategien gir også retning for å utvikle Forskningsrådet som organisasjon. Det er satt i gang et arbeid 
for å tydeliggjøre roller og ansvar i organisasjonen og for å sikre inkluderende, oversiktlige og 
effektive prosesser i hele organisasjonen. Det jobbes også med kompetanseutvikling for å sikre at 
organisasjonen har riktig kompetanse for å realisere strategien. Dette vil bidra til økt fokus på og 
evne til endring og måloppnåelse.  

 Styret vil bli orientert om arbeidet. 

Videre saksgang  
Styret vil orienteres om oppfølgingen av strategien gjennom den ordinære rapporteringen, samt 
gjennom noen enkeltsaker nevnt over. 

Forslag til vedtak 
Styrets tar orienteringen til etterretning. 
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Sak S 44/21: Tertialrapport og resultat medarbeiderundersøkelse 
Til Styret  
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør Tove Karin Stølen  
Saksbehandler  Ute Schumacher, Hanne Hanson, Kristine Sollie Hansen, Elin Johanne Reine  
Vedlegg Tertialrapport 1. tertial 2021  

 

Bakgrunn  
Virksomhetsstrategi gir mer detaljert retning for hvordan vi skal jobbe for å nå målene i 
hovedstrategien.  I handlingsplan for virksomhetsstrategi inngår vedtatt portefølje av strategiske 
initiativ for 2021 samt tiltak for å redusere identifiserte virksomhetsrisikoer. Her rapporteres det på 
gjennomføring av endringsarbeid og resultater fra 1. tertial 2021.  
 

 

Hvorfor fremmes saken 
Saken fremmes for å orientere Styret om utviklingen av Forskningsrådet på utvalgte området. Styret 
får i tillegg egen sak om IT sikkerhet som etter hvert vil inngå i den regelmessige rapporteringen. 

Hovedpunkter 
For utfyllende informasjon vises til vedlegg tertialrapport 1. tertial 2021. Vi har også lagt ved flere 
slides som omhandler resultater og prosess for oppfølging av årets medarbeiderundersøkelse. 
 
Virksomhetsrisiko 
Høy endringstakt og hvordan vi anvender Forskningsrådets viktigste ressurs – våre ansattes 
kompetanse og kapasitet – er fremdeles et område som krever stor oppmerksomhet fremover. 
  
Styret fikk i fjor en egen sak på identifiserte virksomhetsrisikoer. Etter den tid er følgende risikoer 
identifisert og inkludert oversikten over virksomhetsrisikoer:  

• Det er en vedvarende trussel for at vi blir utsatt for cyberkriminalitet som kan forårsake brudd 
på informasjonssikkerhet er løftet opp som et område med høyt risikonivå.  

• Manglende samsvar mellom virksomhetsbudsjett og oppgaver er vurdert til høyt risikonivå. 
På begge disse jobbes det med tiltak, jf også egen sak om IT sikkerhet.  
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Endringsarbeid (strategiske initiativ) 
Porteføljen av strategiske initiativ inkluderer utviklingsprosjekt (digitalisering og 
virksomhetsutvikling), kunnskapsprodukter (evalueringer og kunnskapsgrunnlag) og dialogtiltak 
(møteplasser og arrangement). Gjennomføringsevnen av tiltakene utfordres noe av presset kapasitet 
i organisasjonen.  
 
Flere tiltak vil gi viktig innsikt i effekt og bruk av våre virkemidler og porteføljestyringen, innsikt som 
blant annet vil ligge til grunn for videreutvikling av prosesser og virkemidler. En prosess for å 
videreutvikle virkemidlene er startet opp, og hensikten er å videreutvikle FoU-investeringene slik at 
de i enda større grad kan bidra til å bygge kvalitet og nye gjennombrudd i forskningen, gi økt 
tverrfaglighet, dristighet og risiko, identifisere og støtte nye talenter osv.  
 
Et annet viktig tiltak for utvikling av investeringsprosessen er Nye digitale løsninger for 
kjernevirksomheten- iFront. Anskaffelsesprosessen tar noe tid da konkurransepreget dialog er valgt 
som prosedyre slik at vi kan finne gode løsninger sammen med leverandørmarkedet. Planlagt 
oppstart av utvikling sammen med valgt leverandør er utsatt til november i år. Ny RiS-database 
(Research in Svalbard) er under utvikling og leveres i løpet av året. Løsningen vil gi norske 
myndigheter og Forskningsrådet bedre oversikt over forskningen på Svalbard og portalen er det 
viktigste verktøyet for å kunne koordinere forskningen på Svalbard i tråd med Stortingsmelding 32 
Strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard, Forskningsrådets 
nordområdestrategi og Forskningsstrategien for Ny-Ålesund.  
 
Det er også igangsatt arbeid for å tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet i organisasjonen og 
nødvendige møtearenaer. Dette forventer å bidra til økt endrings- og prioriteringsevne når kapasitet 
er utfordrende.  
 
Flere viktige kunnskapsgrunnlagstiltak løper i perioden og disse bidrar blant annet til arbeidet med 
Langtidsplanen for forskning. I en resultatmåling for brukerstyrt forskning, skal vi måle resultater fra 
våre prosjekter rettet mot næringsliv og offentlig sektor. Forskningsrådet har i samarbeid med 
konsulenthuset Technopolis Group utviklet en metode for systematisk å fange opp bruk av resultater 
fra våre prosjekter utenfor forskningssystemet. Ved å ta utgangspunkt i vitenskapelige publikasjoner 
saumfares et antall "ikke-vitenskapelige" datakilder/kanaler ved hjelp av maskinlæring for å finne 
referanser til publikasjonene. Så vidt oss bekjent er dette utvikling av en metode som er unik i 
verden.  Når det gjelder fullførte evalueringer i perioden, viser evalueringen av KLIMAFORSK at 
programmet har god måloppnåelse. Evalueringen anbefaler at FNs bærekraftsmål blir styrende 
for videre satsing på klimaforskning. Evaluering av Nasjonal satsing på forsknings-
infrastruktur viser at ordningen har hatt en stor og økende betydning for det 
norske forskningssystemet 
 
 
Mål: Troverdig og relevant samfunnsaktør  
Forskningsrådet omdømme bedret seg i 2020 og holder seg stabilt i starten av 2021, men 
Forskningsrådets omdømmeindikator har et lite fall i denne perioden. En av de viktigste driverne for 
vårt omdømme er oppfatningen av om vi forvalter midlene på en god måte. Sammenliknet med 
målingen våren 2020, er andelen søkere som sier seg helt eller ganske enig i påstanden om at det er 
tydelig hva som prioriteres ved utvelgelse av prosjekter stabil. Imidlertid har det vær offentlig debatt 
om transparens i søknadsbehandling. Debatten følges opp med flere tiltak i pågående utlysninger, og 
med større endringer fra 2023.  
 
Mål: Satsinger som leverer på Forskningsrådets strategiske mål og områder  
Store tildelinger i 2020 har gitt et høyt antall pågående prosjekter i år. I februar hadde utlysningene 
med størst tilfang av søknader frist, som er tidligere enn foregående år. Dette gjenspeiler seg i hvor 
mye tid og kapasitet investeringsprosessen har trukket i denne perioden. Tilstrekkelig kapasitet til 
investeringsaktiviteter er løst med at andre oppgaver er forskjøvet og gjennom økt bruk av 
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midlertidig innleie. Det forventes at tidsplaner holdes med kvalitet i leveransene. Iht vår registrering 
er det brukt 11 årsverk mer på investeringsprosessen i år sammenlignet med i fjor. 
   
Mål: Kompetanse for å møte nye muligheter 
 
Ansatte med rett kompetanse - respondentene i Interessentundersøkelsen omdømme (2020) svarer 
en score på 74 (av 100) bekreftende på at Forskningsrådet fremstår som en kompetent organisasjon. 
En kompetanseplan for Forskningsrådet er utarbeidet, og planen understøtter strategiens 
innsatsområder og Forskningsrådet endringsbehov fremover.  
 
Endringskraftig og lærende organisasjon - resultat for Medarbeiderundersøkelsen viser at 
"gjennomføringsevnen" har økt siden forrige undersøkelse, mens engasjementet har gått noe ned. 
Det å øke engasjementet vil ha stor oppmerksomhet fremover. En positiv trend for 
7 av 8 temaområder tyder på at Forskningsrådet har lykkes med å utvikle flere sider ved 
arbeidsmiljøet, også i en krevende periode knyttet til Covid-19 situasjonen. Undersøkelsen følges opp 
med tiltak som er utarbeidet på bakgrunn av driveranalysen og innspill fra organisasjonen. I tillegg er 
det satt nytt ambisjonsnivå for perioden fremover.  
 
Mål: balansert og effektiv ressursbruk 
 
Smartere ressursbruk – virksomhetskostnader - virksomhetsbudsjett styres mot å gå i balanse hvor 
både inntekter og administrativ avsetning benyttes i sin helhet. I første tertial var forbruksprosent på 
90% av periodisert budsjett og 30 % av totalbudsjettet. Blir resultatet som budsjettert, tilsvarer det 
en administrasjonsprosent på 8,3 % i 2021, en økning på 1,2 prosentpoeng fra 2020, noe høyere enn 
i 2019 (8,1 %). Økningen forklares primært med at FoU-budsjettet i 2020 var høyt på grunn av 
tiltakspakker.  
 
Antall årsverk går ned med 4,7 årsverk siden utgangen av 2020. Selv om den går noe ned, så ser det 
ikke ut til at vi når måltallet på 425 innen året. Den interne mobilitet har vært høy. Vi har likevel 
måtte hente kompetanse eksternt hovedsakelig på områdene forskningsadministrativ og juridisk 
kompetanse til investeringsprosessen.   
 
Sykefraværet målt i gjennomsnitt siste 12 måneder holder seg under måltall og er 2,9%, med noe 
økning i månedene januar-mars. Det er samme trend som tidligere år. Redusert kapasitet på grunn 
av smittereduserende tiltak, som stengte skoler og barnehager, tilsvarer 1,6 årsverk. Andre effekter 
av smittereduserende tiltak er bortimot frafall av reiser samt at digitale møter hittil i år er snart på 
nivå med hele 2020.  
 

Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering.  
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Virksomhetsrisiko 

Virksomhetsstrategi

Click to add text

I denne rapporten presenteres utvalgte nøkkeltall og noen måltall med resultater for vurdering 
av måloppnåelse på områder for 1. tertial 2021. Måltallene er i hovedsak knyttet til 
virksomhetsstrategien. 

Det presenteres også status på utviklingsarbeid (vår sentral utviklingsportefølje).

Innledning

03.06.2021Tertialrapport 1. tertial 2021 4
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Hovedpunkter måltall og resultater 
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89 %
tillit 

til forskning

Mål: 85 %

42 %
kjennskap til 

Forskningsrådet 

Mål: 45 %

24 %
oppmerksom-

het i media

Mål: 27 %

58 %
forvalter midler 
på en god måte

Mål: 60 %

90 %
forbruk 

periodisert 
budsjett

Mål: 100 %

437
årsverk

Mål: 425

4,0 snitt
medarbeider-
undersøkelse

Mål: > 4,0

2,9 %
gjennomsnittlig 

sykefravær 

Mål: < 3,8%

1
Virksomhetseffekt og 
omdømme Side 7

2 Satsinger som leverer 
Side 8-11

3
Ansatte med rett 
kompetanse Side 12

4
Resultat medarbeider-
undersøkelse Side 13-17

5 Virksomhetsbudsjett 
Side 18-19

6 Årsverksutvikling Side 20-
21

7 Sykefravær Side 22

8
Bærekraftig 
ressursbruk Side 23

9
Endringsarbeid – strategiske 
initiativ Side 24-25

Innhold 

03.06.2021Intern årsrapport 2020 6
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Virksomhetseffekt og omdømme

Leveranser og brukere/ Troverdig og relevant samfunnsaktør

42 %
kjennskap til 

Forskningsrådet

57 %
bra omdømme 

befolknings-
undersøkelse

Siste befolkningsundersøkelse viser at 42% av befolkningen har 
kjennskap til hva Forskningsrådet gjør. Forskningens omdømme 
blant de som har kjennskap, bedret seg i 2020 og holder seg stabilt 
i starten av 2021, men Forskningsrådets omdømmeindikator har et 
lite fall (ned 3 prosentpoeng til 57%). 

Antall media oppslag er redusert med 10% fra 1 894 oppslag i 
redaksjonelle medier i 1 tertial 2020 mot 1 704 i år. Viktige saker 
har vært reaktiv mediehåndtering og rundebordskonferanse om 
søknadsbehandling. Samtidig har andre aktører økt medieaktivitet, 
særlig Enova, slik at vår andel medieomtale er redusert fra 29 % til 
24 %.

03.06.2021Tertialrapport 1. tertial 2021 8

Investeringsbudsjett 

Leveranser og brukere / Satsinger som leverer på Forskningsrådets strategiske mål og områder 

22 %
forbruk 

i 1. tertial 

2020: 26%

Forskningsrådet har utbetalt støtte tilsvarende et forbruk på 
22 % så langt i år (3,1 mrd. kroner).

Utbetalinger av støtte er lavere (26% tilsvarende 3,5 mrd. 
kroner 1. tertial 2020,) etter at det i 2020 ble gjort endring i 
utbetalingsplaner med tidligere utbetalinger på 
grunnbevilgninger som tiltak for å sikre aktivitet i 
forskningsmiljøene. Tilsvarende tiltak er ikke vurdert 
nødvendig i år.

Basert på oppdatert langtidsbudsjett estimeres overføringene 
ved utgangen av 2021 å være 2,1 mrd. kroner. Foruten 
ekspansive tildelingsplaner, vil krav til oppstart innen fastsatt 
tid være viktig for å redusere overføringene.

Det totale investeringsbudsjettet er 14,1 mrd. kroner i 2021 
mot 13,5 mrd. kroner i 2020. Tilgjengelige midler som enda 
ikke er bevilget til prosjekt (avsetningen) er 1,1 mrd. kroner i 
2021 ved utgangen av 1. tertial.

2,1 mrd.kr
estimat 

overføringer 2021

7 8
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Søknader til Forskningsrådet

Leveranser og brukere / Satsinger som leverer på Forskningsrådets strategiske mål og områder/Brukervennlige tjenester

7 av 10 
fornøyde søkere

Brukerundersøkelsenfra februar i år viser at 7 av 10 er fornøyd 
med søknadsprosessen. Andelen som svarer at det ikke er tydelig 
hva som prioriteres ved utvelgelse av prosjekter, er imidlertid 
økende (se neste slide).

Diskusjon om søknadsbehandlingen for forskerprosjekter og 
rundebordskonferanse i mars, har resultert i at det nå jobbes med 
å identifisere behov for endringer for søknadsbehandlingen i 2022

I 2020 behandlet Klageutvalget 28 klager hvorav 50% fikk 
medhold i 2020 (mot 55 % av totalt 18 klager i 2019). Antall klager 
er lavt, men %-vis medhold må sies å være høyt. Årsaken til 
medhold er viktige bidrag inn i vår kontinuerlig forbedringsagenda 
av investeringsprosessen.

50 %  
av klager 
fikk medhold

2019: 55%

03.06.2021Sett inn navnet på presentasjonen ved å klikke på Header & Footer i Insert fanen

Transparens i prioritering av søknader

Sammenliknet med målingen våren 
2020, er andelen som sier seg helt 
eller ganske enig i påstanden om at 
det er tydelig hva som prioriteres 
ved utvelgelse av prosjekter stabil.

Merk imidlertid at andelen negative 
øker noe, fra 31% i 2020 til 38% i 
2021, ergo det er økt frustrasjon ift
til manglende forståelse for hva som 
er viktig i utvelgelsen av prosjekter 
som får støtte.

9%

9%

4%

33%

31%

26%

19%

26%

29%

24%

21%

28%

14%

10%

11%

1%

2%

2%

N= 1120

N= 1290

N= 1167

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det er tydelig for meg hva som prioriteres ved
utvelgelsen av prosjekter som får støtte

V 2020

V 2019

Helt enig Ganske enig Verken /eller Ganske uenig Helt uenig Vet ikke/husker ikke

10

Leveranser og brukere / Satsinger som leverer på Forskningsrådets strategiske mål og områder/Brukervennlige Tjenester

9 10
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Tid søknadsbehandling og prosjektoppfølging

Leveranser og brukere / Satsinger som leverer på Forskningsrådets strategiske mål og områder 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

Januar februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Budsjett og planer Utlyse og mobilisere Vurdere og rangere Finansiere og følge opp

Total 2021 Total 2020

Tall fra LIS for timer registrert 11. mai 2021

Tid medgått til 
investeringsprosessen er høyere 
enn samme periode i 2020.

Oppfølging av tildelinger til nye 
prosjekter på tampen av 2020, 
antall aktive prosjekter og det at 
søknadsfrist i februar for 
forklarer at vi bruker flere timer i 
år enn samme periode i 2020.

03.06.2021Virksomhetsstrategi Norges forskningsråd 2021-2023 12

Ansatte med rett kompetanse

Læring og utvikling / Kompetanse for å møte nye muligheter

4%
intern mobilitet

i 1. tertial

2020: 4,7

2020: 69% 

56 % 
av ansatte med  

timer på 
kompetanse-

utvikling
1. tertial 

fremstår som en 

kompetent 
organisasjon

74 av 100

11 12
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Resultat medarbeiderundersøkelse 2021

Læring og utvikling/ En endringskraftig og lærende organisasjon

4,0
Snitt 

Avant 
4,0

Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 2021 viser at 
vi når målsetningen om å ligge på snitt eller bedre enn 
resultatet fra andre virksomheter vi sammenlikner oss 
med på utvalgte variabler (snitt AVANT).

Ved forrige medarbeiderundersøkelse i 2019 var snittet 
3,9. Vi har fremgang på mange områder. 
Gjennomføringsevnen øker, men engasjement går noe 
ned

03.06.2021Tertialrapport 1. tertial 2021 14

Utvikling medarbeiderundersøkelse 2019-2021

Læring og utvikling/ En endringskraftig og lærende organisasjon

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

MU 2019 MU 2021

En positiv trend for 
7 av 8 temaområder tyder på 
at Forskningsrådet har lykkes 
med å utvikle flere sider ved 
arbeidsmiljøet, også i en 
krevende periode knyttet til 
Covid-19 situasjonen.

13 14
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Overordnede resultater og analyser presentert for alle 
medarbeidere på allmøte.

Avdelingsdirektører og områdedirektør vurderte 
resultatene sammen for å få en felles forståelse .

Avdelingene jobbet med resultatene og rapporterte i 
felles tiltaksliste inntil tre tiltak som avdelingen skal 
jobbe med videre. 

Basert på innspill fra avdelingene og driveranalysene 
har HR utarbeidet forslag til oppfølgingstiltak og 
ambisjonsnivå, som ble behandlet av HM og 
presentert i SU. 

vedtatt:
25.mai

frist:
30.april

Plan for videre oppfølging med pulsmålinger:
16.mars

mars

Oppfølging av medarbeiderundersøkelse

Læring og utvikling/ En endringskraftig og lærende organisasjon

03.06.2021
Oppfølging MU 2021

16

Oppfølging medarbeiderundersøkelse - ambisjonsnivå

• Totalresultatene fra pulsmålingen 
rapporteres på i tertialrapporten.

måleindikator måltall til neste MU 23

Engasjement minst 4,2

Gjennomføringsevne minst 4,3

Ambisjonen er en score på minst 4,5 på både 
engasjement og gjennomføringsevne

Læring og utvikling/ En endringskraftig og lærende organisasjon

15 16



6/3/2021

9

03.06.2021Tertialrapport 1. tertial 2021 17

Oppfølging medarbeiderundersøkelse – ambisjonsnivå 

Læring og utvikling/ En endringskraftig og lærende organisasjon

4,0

4,1

3,8

4,1

3,9

4,2

4,0

4,2

3,9

4,2

3,9

4,2

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

Engasjement Gjennomføringsevne

MU 2019 T2 2019 T3 2019 T1 2020 T2 2020 MU 2021

Måltall >4,2 MU 2023

Måltall >4,3 MU 2023

Ambisjonsnivå 4,5

03.06.2021Tertialrapport 1. tertial 2021 18

Virksomhetsbudsjett 

Økonomi og ressurser /  Balansert og effektiv ressursbruk 

100 % 90 %

Mål Resultat

Etter at resultat virksomhetsregnskapet endte lavere enn 
budsjett for 2020, hadde Forskningsrådet en administrativ 
avsetning (14,7 mill. kroner) inn i 2021. Vedtatt 
virksomhetsbudsjett (desember 2020) var opprinnelig i balanse 
med inntekter. Revidert virksomhetsbudsjett styres mot at å gå 
i balanse, finansiert av inntekter og administrativ avsetning. 

I første tertial er det et underforbruk på 26,6 mill. kroner i 
forhold til periodisert budsjett (forbruksprosent på 90% av 
periodisert budsjett). Utfordringer knyttet til kapasitet i 
organisasjonen gir en usikkerhet om endelig resultatet for året. 

I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås en økning i 
inntektene med til sammen 9,5 mill. kroner*. Økningen knyttes 
til ny Maritim 21-strategi og oppdrag til grønn plattform. Det er 
også 0,5 mill. kroner til ny stilling ifm Blått partnerskap og 2 
mill. kroner til etablering og drift av sekretariat for et 
internasjonalt forskningssamarbeid på energiområdet. 

*foreløpige tall. Forslaget behandles 18. juni.  

Forbruksprosent mot periodisert budsjett

17 18



6/3/2021

10

03.06.2021Tertialrapport 1. tertial 2021 19

Virksomhetsbudsjett

Økonomi og ressurser / Balansert og effektiv ressursbruk 

Dersom vi bruker hele 
virksomhetsbudsjettet, så 
vil administrasjonsprosent øke med 
over ett prosentpoeng til 8,3% i 
2021. Økningen kommer i stor grad 
av at revidert FoU-budsjett i år er 
lavere enn 2020 da det inkluderte 
flere tiltakspakker. Vi vil da altså være 
på nivå med 2019.

Tallet for 2021 er revidert virksomhetsbudsjett (ikke resultat).  

2017 2018 2019 2020 2021

Virksomhetskostnader, resultat
(mill.kr)

785 761 838 812 836

Revidert FoU-budsjett (mill. kr) 9 623 9 951 10 377 11 423 10 108

Andel virksomhetskostnader av FoU-
budsjett

8,2 % 7,6 % 8,1 % 7,1 % 8,3 %

9 623 
9 951 

10 377 

11 423 

10 1088,2 %

7,6 %

8,1 %

7,1 %

8,3 %

7,0 %

7,2 %

7,4 %

7,6 %

7,8 %

8,0 %

8,2 %

8,4 %
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Årsverksutvikling 

Økonomi og ressurser / Balansert og effektiv ressursbruk

436,6425

479,5

457,9
454,3

445,9

450,6
448,2

441,3

436,6

410

420

430

440

450

460

470

480

des. 16 des. 17 des. 18 des. 19 apr. 20 aug. 20 des. 20 apr.21

Antall årsverk Måltall

19 20
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Medgått tid

Økonomi og ressurser / Balansert og effektiv ressursbruk 

De ansattes registrerte arbeidstimer fordeler seg i store trekk som tidligere perioder, men med en økning knyttet til investering med 
en økning tilsvarende 11 årsverk mot samme periode i 2020. Overtid er fremdeles et like brukt virkemiddel i Forskningsrådet, men
øker i 1. tertial ( tilsvarende 0,9 årsverk mot 0,3 årsverk 1. tertial 2020 per 10. mai). Redusert kapasitet pga smittereduserende tiltak 
som stengte skoler og barnehager ( COVID19) tilsvarte 1,6 årsverk (mot 5 i hele 2020). I tallene inngår det i sitt 19,9 innleide årsverk 
(mot 9,9 i 1. tertial 2020 og 12,2 i snitt i hele 2020). 

Virksomhetskategori
1. Tertial 

2020 
Endring

1. 
tertial 
2020

Hele 
2020

Investering 56 11 45 140

Dialog 10 -1 11 29

Oppdrag 9 1 8 23

Rådgivning 15 -2 17 45

Styre og støtte 55 -8 63 164

Sum timer omregnet 
årsverk

144 1 143 484

Tabellen viser registrerte totalt antall timer omregnet til årsverk (1850 timer).

39 %

7 %
6 %

38 %

10 %

Investering Dialog Oppdrag Styre- og støtte Rådgivning
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Sykefravær

Økonomi og ressurser/ Balansert og effektiv ressursbruk 

2,9 %
Under 
3,8 %

Forskningsrådets mål er at sykefraværet ikke skal overstige 
3,8 % i et enkelt år. Det gjennomsnittlige sykefraværet ved 
utgangen av første tertial er på 2,9 %.

4,8 %
4,6 % 4,6 %

4,4 % 4,3 % 4,2 %
4,0 % 3,9 % 3,8 %

3,6 %
3,4 % 3,3 %

3,1 % 3,0 % 2,9 %

Mål under 
3,80%

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr

Gj.snitt 12 mnd Måltall sykefravær Nivå pr mnd

21 22
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Bærekraftig ressursbruk 

Økonomi og ressurser / Balansert og effektiv ressursbruk 

46 kWh/m2

energiforbruk 
D288 
1. tertial

2 905
km-

Godtgjørelse
1. tertial

28 900
digitale 
møter
1. tertial

3
flyreiser

1. tertial

4,7
tonn avfall

1. tertial

96 %
sorteringsgrad 

avfall
i 1. tertial

2020: 115 kWh/m2 2020: 44 799 2020: 37 000

2020: 64 %2020: 37 tonn2020: 575
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Endringsarbeid – strategiske initiativ 

Virksomhetsstrategi

Portefølje av strategiske initiativ omfatter 
utviklingsprosjekt, evalueringer, kunnskapsgrunnlag og 
møteplasser.

Det er noe forsinkelser i porteføljen blant annet på 
grunn av kapasitet. Enkelte tiltak melder om 
utforutsette kostnader. Frigjorte midler omdisponeres til 
tiltak med utvidede behov eller nye tiltak, deriblant 
tiltak for bedre sikkerhet i dagens system 

Våre strategiske initiativ skal bidra til at vi når målene i virksomhetsstrategien:
• Tjenester tilpasset brukerbehov
• Videreutvikle og forenkle investeringsprosessen
• God styrings- og prioriteringsevne
• Nyskapende forvaltning gjennom smart bruk av data og teknologi
• En endringskraftig og lærende organisasjon

Se hvordan initiativene i hovedsak treffer virksomhetsstrategiens mål i neste 
slide. Mange av tiltakene vil i prinsippet treffe flere mål. 

25 %
forbruk av 
årsbudsjett

Gjennom-
føringsrisiko

72 %

6 %

4 %

18 %

Utviklingsprosjekt

Evalueringer

Dialogtiltak

Kunnskapsgrunnlag

68,1
mill.kr

23 24
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Nye løsninger 
kjernevirksomheten

Arven etter Nansen
Kunnskapsgrunnlag for 
arbeid  datainfrastrukturer

Finn utlysning KLIMAFORSK 
Analyse av 
søknadsportefølje

Statsstøtte-
automatisering

Forskningsinfrastruktur
Bidrag fra SSB til 
rekrutteringsmonitor

Langtidsbudsjettering -
verktøy

Forskningssentre for miljøvennlig 
energi Lerchendalkonferansen

Porteføljestyring-
digitalisering

NORFACE governance program Energiforsknings
konferansen

Overgang DFØ Effektindikatorer havbruk
Svalbardkonferansen

Kvalitetssystem Evaluering interne arbeidsformer
LandTek

RiS -portal Resultatmåling brukerstyrt 
forskning

Samling for unge 
forskertalenter

Horisont Europa i DVH Temaklassifikasjon 
for bibliometri

Framtidens kommuner

Deling og gjenbruk av 
data

Innspill til LTP 2021 Arendalsuka

Kompetanse for 
fremtiden Styringsinformasjon til MRS Forskningsdagene

Bedre sikkerhet eSak Bibliometriverktøyet InCites
Kunnskapsgrunnlags-
konferansen

Tydelige roller og ansvar UH Intern kompetansebygging 
for åpen forskning og innovasjon

RFF årskonferanse 

Videreutvikling 
virkemidler

Lisensutvalgsarbeid for 
forskningsdata

Seminar 
indikatorrapporten
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1 2

3 4 5 6 7

8 9 10

11

12

7

1 2 3 4 5

1 2
3

4
5

6

78 9

1 2

11

3 4 5

6 7 8 9 10 11

Utviklings
-prosjekt

Evalueringer Kunnskaps
-grunnlag

Møteplass

6

613

14

14

13

10
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