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Saksfremlegg Styremøte 3/2021

Sak S 25/21:  Innspill til Strategi for norsk deltakelse i det 
europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet 

Til Styret
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør Kristin Danielsen 
Saksbehandler Tom-Espen Møller 
Vedlegg Andreutkast til Strategi for norsk deltakelse i det europeiske 

forsknings- og innovasjonssamarbeidet 

Bakgrunn  
Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for norsk deltakelse i det europeiske 
forsknings- og innovasjonssamarbeidet for perioden 2021 til 2027. Kunnskapsdepartementet (KD) 
leder arbeidet med strategien som etter planen skal legges frem før sommeren 2021.  

Hvorfor saken fremmes 
Den nye strategien vil få stor betydning for nasjonale prioriteringer og rammevilkår for norsk 
oppfølging av Horisont Europa. KD har nå ferdigstilt andreutkast til strategitekst, og vil presentere 
denne for Styret. I denne saken inviteres Styret til å gi innspill og kommentere overfor KD: 

1. Hva strategien betyr for Norge og Forskningsrådet. 
2. Koblinger mellom strategien og LTP. 

Hovedpunkter  
Forskning og innovasjon har fått en større og mer avgjørende betydning for samfunnet. Pandemien 
som nå rammer hele verden tydeliggjør dette, ikke minst hvor viktig internasjonalt samarbeid er. Det 
nye rammeprogrammet Horisont Europa er rigget for at forskning og innovasjon skal kunne ta en 
avgjørende rolle i samfunnsutviklingen og vil bli helt sentralt for å løse de presserende utfordringer 
Europa og verden for øvrig står overfor. Deltakelsen i Horisont Europa og ERA er av stor betydning 
for at Norge skal lykkes i å løse mange av våre viktigste utfordringer, blant annet knyttet til grønn 
omstilling, vekst og konkurransedyktighet. Vi har mye å lære av EU og våre europeiske naboland, 
samtidig som Norge også har mye å bidra med i den felles innsatsen for å løse felleseuropeiske og 
globale utfordringer.  

Forskningsrådet har bidratt aktivt til arbeidet med strategien gjennom deltakelse i en referanse-
gruppe, utarbeidelse av problemnotater og kunnskapsgrunnlag og gjennom innspill til den åpne 
høringen om strategien vinteren 2021. Hovedbudskapet i Forskningsrådets høringsuttalelse var at 
Strategien må legge til rette for at Norge til fulle utnytter den muligheten deltakelsen i Horisont 
Europa og ERA kan ha for vår samfunnsutvikling og verdiskaping.     

Som kjent har Regjeringen startet arbeidet med å utvikle en ny Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning (LTP). Forskningsrådet har i vår dialog med KD lagt stor vekt på at prioriteringene i LTP og i 
strategien må samspille godt, slik at de til sammen bidrar til å nå målene for den norske deltakelsen i 
Horisont Europa og ERA. 

Det er en svakhet at det foreliggende utkastet til strategi ikke omtaler økonomiske insentivordninger 
for Horisont Europa. Strategien omtaler det nasjonale støtteapparatet, men gir ingen føringer for 
opptrapping av ressursinnsatsen. Dersom Norge skal heve ambisjonene for deltakelsen i Horisont 
Europa, må strategien gi tydelige føringer for tilsvarende opptrapping av ressurser til støtteapparat 
og insentivordninger.  

Videre saksgang 
Endelig versjon av strategien vil legges frem for Styret når den foreligger på forsommeren 2021. 
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1. Forord 

Skrives senere 
Forord ved statsministeren og/eller ved forsknings- og høyere utdanningsministeren – politisk 

budskap om betydningen av samarbeidet for europapolitikken, forsknings- og 

innovasjonspolitikken, Norge som kunnskapssamfunn.  

2. Innledning 

EU satser tungt på forskning og innovasjon. Horisont Europa er verdens største forsknings- 

og innovasjonsprogram, og med et budsjett på drøyt 95 milliarder euro er det om lag 30 

prosent større enn forgjengeren Horisont 2020. Arbeidet med å samordne forskning og 

innovasjon i Det europeiske forskningsområdet (ERA) styrkes. Unionen ønsker å være en 

global leder innenfor fremragende forskning, innovasjon og entreprenørskap.  

For EU er satsingen på forskning og innovasjon en investering i fremtiden. EU har 

verdensledende forskning og et sterkt næringsliv, men kan gjøre mer for å omsette 

resultatene gjennom innovasjon og entreprenørskap. Europa står overfor store 

samfunnsmessige, økologiske og økonomiske utfordringer. Covid-19-pandemien har 

forverret utfordringene og synliggjort behovet for beredskap. Samtidig har EU satt ambisiøse 

mål om å gjøre økonomien mer konkurransedyktig, klimanøytral og inkluderende, for grønn 

og digital omstilling og for å følge opp FNs bærekraftsmål. Samarbeidet om forskning og 

innovasjon skal gi kunnskap, teknologi, løsninger og beredskap Europa trenger for å løse 

langsiktige utfordringer, håndtere akutte kriser og skape et bærekraftig samfunn. 

Norge og EU er nære samarbeidspartnere. Den gjensidige økonomiske avhengigheten 

mellom Norge og EU er stor, vi står overfor mange av de samme utfordringene og vi deler de 

samme visjonene om et bærekraftig samfunn og et konkurransedyktig næringsliv. Norges 

deltakelse i Horisont Europa og ERA er dermed ikke bare viktig for norsk forskning og 

innovasjon, men også for vårt samfunn og økonomien som helhet.  

Vi har deltatt fullt ut i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet på grunnlag av 

EØS-avtalen siden 1994. Norge deltar aktivt i arbeidet med ERA og har de senere årene 

lykkes svært godt i forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020. Regjeringen 

ønsker at Norge skal utnytte mulighetene i det europeiske forsknings- og 

innovasjonssamarbeidet enda bedre fremover. Regjeringen legger derfor frem en strategi 

med mål, innsatsområder og tiltak for norsk deltakelse i Horisont Europa og ERA i perioden 

2021 til 2027.  

Det å delta i rammeprogrammet og ERA er en stor investering for Norge, men samtidig viser 

deltakelsen i Horisont 2020 at denne investeringen gir betydelige positive samfunnseffekter. 

Vi har tro på at den norske deltakelsen skal kunne øke i Horisont Europa og at vi kan dra 

nytte av aktiv deltakelse i ERA. For å få til dette er vi avhengige av at mange grupper 

engasjerer seg og trapper opp sin innsats: forskningsutførende organisasjoner som 

universitetene og høyskolene, instituttene, helseforetakene, næringslivet og offentlig sektor 

(heretter kalt aktørene), institusjonene som er en del av støtteapparatet for deltakerne som 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Romsenteret, Enova, Investinor og Direktoratet for 
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høyere utdanning og kompetanse (heretter kalt virkemiddelaktørene eller det nasjonale 

støtteapparatet) og myndighetene. Vi forventer også at enkelte innbyggere og ikke-statlige 

organisasjoner (NGOer) kan få mye ut av å delta.    

Flere EU-programmer Norge deltar i, finansierer forsknings- og innovasjonsaktiviteter.  

Denne strategien er avgrenset til å omtale Horisont Europa og synergier mellom Horisont 

Europa og de øvrige programmene Norge deltar i. Forsvarsdepartementet har lagt frem en 

egen strategi for norsk deltakelse i Det europeiske forsvarsfondet (EDF).   

3. Det europeiske forskningsområdet og Horisont Europa 

4.1. Det europeiske forskningsområdet (ERA) 
ERA ble etablert i år 2000 for å styrke samspill og arbeidsdeling mellom landene og mer 

effektive systemer for forskning og innovasjon i Europa. Ambisjonen var å skape et felles 

europeisk kunnskapsområde. Etter 20 år er ERA er blitt et viktig virkemiddel for å bygge 

felles europeisk kunnskap og for utviklingen av europeisk og norsk politikk for forskning og 

innovasjon. Samarbeidet i ERA har vært vellykket på områder som forskningsinfrastrukturer, 

felles forskningsprogrammer, åpen forskning og deling av data og attraktive karriereveier for 

forskere og forskermobilitet.  

Selv om ERA-samarbeidet har vært en suksess, investerer landene fortsatt ikke nok i 

forskning og innovasjon. Andelen som finansieres av næringslivet og andelen resultater som 

tas i bruk av samfunn og næringsliv er fortsatt lav sammenlignet med USA, Japan og Kina.  
EU trapper derfor opp innsatsen, og lanserte et nytt ERA i år 2020. Det nye ERA skal bygges 

på felles europeiske verdier, som demokrati, åpenhet og fri akademisk forskning. Forskning 

og innovasjon får en nøkkelrolle for å løse samfunnsutfordringer og den økonomiske krisen, 

og for gjennomføring av politiske satsinger som digitalt skifte og grønn giv og styrket 

bærekraftig konkurranseevne. ERA-samarbeidet skal være i tråd med EUs utenrikspolitiske 

prioriteringer og bidra til å nå bærekraftsmålene. EUs konkurransekraft og uavhengighet på 

viktige områder skal sikres. 

Prioriteringene i det nye ERA vil videreutvikles i dialog mellom landene framover, men 

temaer som fri bevegelse av kunnskap, mer effektive forsknings- og innovasjonssystemer, 

karrierevilkår for forskere og åpen forskning vil fortsatt prioriteres høyt. ERA skal handle mer 

om innovasjon, industri og privat sektor. Arbeidet med infrastrukturer skal for eksempel 

videreutvikles slik at infrastrukturer i større grad brukes i samarbeid med næringsliv, for å 

utvikle nye teknologiske applikasjoner. Likestilling og inkludering av kjønnsperspektiver i 

forskning vil fortsatt bli prioritert.  

EU ser utdanning, forskning og innovasjon i tettere sammenheng enn tidligere. For å nå 

ambisjonene for ERA, må man også utnytte koblingene mellom ERA og Det europeiske 

utdanningsområdet. Universitetene vil spille en nøkkelrolle som tilbydere av utdanning og 

forskning.  EU har tatt initiativ til en omstillingsagenda for universitetene for blant annet å 

sikre gode rammeverk for mobilitet, samarbeid med arbeidslivet og at forskning og 

innovasjon når ut til innbyggerne. Programmene Horisont Europa og Erasmus+ vil være 

viktige instrumenter for å koble utdanning, forskning og innovasjon tettere sammen.  
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Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa vil være et viktig virkemiddel for å 

gjennomføre ambisjonene i ERA. Samtidig ønsker EU mer forpliktende samarbeid om 

prioriteringer, investeringer, reformer og politikk, der nasjonale midler og midler i EU 

koordineres tettere. Målet om at 3 prosent av landenes BNP skal gå til forskning og 

innovasjon opprettholdes, og det offentlige oppfordres til å ta et større ansvar for å få opp 

næringslivets FoU-innsats og for å bidra til omstilling i tråd med bærekraftsmålene. EU 

ønsker også å utjevne ulikheter mellom medlemsland og regioner når det gjelder 

investeringer i forskning og innovasjon, vitenskapelig kvalitet og landenes evne til å tiltrekke 

og beholde talenter. 

EU skal bli bedre til å ta i bruk resultater av forskning og innovasjon til det beste for 

samfunnet. EU legger opp til større involvering av innbyggere og offentlig sektor. Dette skal 

også øke tilliten til forskning og innovasjon i samfunnet. Samarbeid mellom universiteter og 

høyskoler og arbeidsliv på tvers av sektor blir viktig for å lykkes med dette.   

Norsk deltakelse i ERA 

Norge har deltatt aktivt i ERA-arbeidet fra starten. I tillegg til samarbeid om politikkutvikling, 

har Norge deltatt i samarbeid som partnerskap og felleseuropeiske programmer (Joint 

Programming Initiatives), og felles infrastrukturer (Det felleseuropeiske veikartet for 

forskningsinfrastrukturer ESFRI). Norge er vertskap for to store infrastrukturer, ECCSEL 

ERIC i Trondheim, som gir forskere tilgang til europeiske fasiliteter i verdensklasse innenfor 

CO2-håndtering, og CESSDA ERIC i Bergen som gir samfunnsforskere tilgang på data av 

høy kvalitet.  

En rekke norske universiteter og høyskoler bygger på ERA-virkemidler når de utvikler sin 

personalpolitikk. Mange har signert initiativer som Den europeiske erklæringen om forskere 

og atferdsregler for rekruttering av forskere, bedre kjent som European Charter & Code for 

Researchers og Code of Conduct for the recruitment of researchers, og har utviklet 

institusjonelle handlingsplaner. Norske institusjoner deltar også i Euraxess, en portal for 

mobile forskere, med praktisk informasjon om jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering 

og karriereutvikling.  

Eksempelboks: som viser deltakelse i et fellesprogram. Ved å delta i programmet XXX om 

antibiotika-resistens får Norge tilgang på kapasitet og kompetanse fra en rekke land. De får 

også mulighet til å delta i stor-skala studier med et utvalg fra en større befolkningsgruppe 

som har utviklet resistens. Dermed får fellesskapet raskere tilgang på resultater og løsninger 

enn hvis hvert land hadde arbeidet på egenhånd.  

4.2. Horisont Europa 
Horisont Europa er et av de viktigste virkemidlene Kommisjonen har til rådighet for å nå 

ambisjonene i ERA. Programmet er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, 

med et budsjett på mer enn 95 milliarder euro. Horisont Europa er et videreutviklet, større og 

mer komplekst program enn Horisont 2020. Horisont Europa legger sterkere vekt på 

innovasjon og samarbeid på tvers av sektorer og fag. Programmet skal bryte ned barrierer 

mellom ulike disipliner, og støtte samspillet mellom ulike aktører, også utenfor 
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forskningssfæren. Resultater skal tas i bruk i næringsliv, offentlig sektor og av den enkelte 

innbygger, og nå markeder. Kommisjonen har satt av 35 prosent av budsjettet til å løse 

klimautfordringer.  

Horisont Europa er delt inn i tre søyler: 

 Søyle en: Fremragende forskning  

 Søyle to: Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv 

 Søyle tre: Innovativt Europa 

Søyle en viderefører finansiering til banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning under Det 

europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie 

Actions og støtte til forskningsinfrastruktur.  

Søyle to etablerer seks brede tematiske og tverrsektorielle klynger som skal finansiere 

samarbeidsprosjekter som bidrar til å løse samfunnsutfordringer og øke Europas 

konkurranseevne. Under denne søylen vil Horisont Europa også finansiere partnerskap. 

Partnerskap er store fellesprogrammer der Kommisjonen samarbeider med andre land og 

aktører fra offentlig sektor og næringslivet. Hvert partnerskap skal utvikle en felles 

forsknings- og innovasjonsagenda og samle sentrale europeiske aktører. Den samlede 

investeringen blir mye større enn man kunne fått til gjennom rammeprogrammet eller 

nasjonalt. Landene bidrar med nasjonal finansiering og Kommisjonen med delfinansiering. 

Det er lansert 49 partnerskap.  

Horisont Europa lanserer også missions (samfunnsoppdrag) på områder som hav, kreft, 

bærekraftige og smarte byer, tilpasninger til klimaendringer og jordhelse og mat.1

Samfunnsoppdragene er den mest banebrytende nykommeren i Horisont Europa. De skal 

bidra til å løse globale samfunnsutfordringer og engasjere alt fra akademia, politikere, 

kommuner, forskere, næringsliv, departementer og direktorater og vanlige innbyggere. Hvert 

oppdrag skal definere et fåtall ambisiøse utfordringer som skal løses innen 2030. 

Samfunnsoppdragene skal være tverrfaglige og tverrsektorielle og tiltrekke seg finansiering 

fra ulike sektorer. Samfunnsoppdragene er tett knyttet til og skal bidra til å nå de politiske 

målsetningene i EUs Grønne giv. Både samfunnsoppdragene og partnerskapene skal sikre 

et bredt engasjement fra deltakerlandene. Samfunnsoppdragene og partnerskapene stiller 

store krav til at vi ser nasjonale investeringer i forskning og innovasjon og investeringer i 

felleseuropeiske satsinger i sammenheng. 

Søyle tre skal bidra til at det europeiske næringslivet kan konkurrere globalt og til 

bærekraftige arbeidsplasser og verdiskaping. Søylen viderefører Det europeiske instituttet for 

innovasjon og teknologi (EIT). Samtidig etableres det et nytt Europeisk innovasjonsråd 

(European Innovation Council - EIC). EIC skal fremme radikal innovasjon og 

entreprenørskap og bidra til at oppstartsbedrifter får kommersialisert sine banebrytende 

idéer. Søylen skal støtte skaleringsaktiviterer der små og mellomstore bedrifter (SMBer) får 

mulighet til å vokse seg større og konkurrere globalt. Bakgrunnen for dette er at Europa, til 

tross for mange fremragende forskningsmiljøer, utvikling av teknologi i verdensklasse og 

etablering av nye bedrifter, ikke får tatt resultatene fra forskning ut i innovasjon i markeder i 

1 Hvilke av de fem lanserte samfunnsoppdragene som lanseres fullt ut blir avklart før 2022.  
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tilstrekkelig grad. Støtte fra Horisont Europa kan avlaste risikoen for enkeltbedrifter og det 

europeiske kapitalmarkedet. De europeiske økosystemene for innovasjon er fortsatt 

fragmenterte. Søylen skal støtte samarbeid mellom økosystemer og aktører som 

innovasjonsbyråer, klynger, inkubatorer, akseleratorer og investorer i ulike land.  

Horisont Europa har også en tverrgående del, Bredere deltakelse og styrking av ERA. Her 

finansieres støtte til samarbeid for bredere deltakelse, økt forskningskvalitet og reformer og 

forbedringer i det europeiske forskings- og innovasjonssystemet. Denne søylen vil blant 

annet støtte aktiviteter som bidrar til å tiltrekke talenter, unngå hjerneflukt, støtte 

folkeforskning og bidra til et mer kunnskapsbasert og kjønnslikestilt Europa. Budsjettet skal 

hovedsakelig komme moderate eller svakt presterende lands aktører til gode. Denne delen 

skal også støtte opp om prioriteringene i ERA. Her vil det komme utlysninger på områder 

som etikk, åpen forskning, ansvarlig innovasjon og formidling som er relevante for norske 

aktører.  

For programperioden 2021 til 2027 lanserer Kommisjonen færre og mer tverrfaglige 

programmer, men legger større vekt på at det skal være synergier mellom disse. Horisont 

Europa skal for eksempel levere kunnskap som støtter opp under EUs politiske strategier, 

som grønt og digitalt skifte. Andre langtidsprogrammer skal bidra til å nå de samme målene 

ved å ta kunnskapen som er utviklet i Horisont Europa videre, for eksempel ved å 

implementere resultatene eller ved å teste ut eller skalere opp løsninger.  

4.3. Norsk deltakelse og måloppnåelse i Horisont 2020 
Norge har gjort det svært godt i Horisont 2020 (2014–2020). Norske deltakere har fått tilgang 

til finansering, resultater, nettverk, markeder, infrastruktur og forskning i verdensklasse ved å 

delta. Verdien av deltakelse i rammeprogrammet, og tilgangen på resultater og nettverk, er 

beregnet til å overstige inntektene til norske prosjektdeltakerene med mer enn syv ganger.2

Da norsk deltakelse i 7. rammeprogram (7RP) og Horisont 2020, og potensialet for norsk 

deltakelse i Horisont Europa, ble evaluert av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) i 2020, 

konkluderte de med at Norge hadde nådd alle målene for deltakelse i regjeringens strategi: 

Deltakelsen bidrar til økt kvalitet i norsk forskning, øker innovasjons- og konkurranseevnen 

og bidrar til bærekraftig verdiskapning, gir bedre velferd og en mer bærekraftig 

samfunnsutvikling og utvikler Norges forsknings- og innovasjonssektor.3 SØA mener Norge 

har hatt økonomisk nytte av deltakelsen, men legger større vekt på at samarbeid med 

ledende internasjonale FoU-miljøer og tilgang på større infrastrukturer har bidratt til å nå 

kvalitative mål som økt kvalitet. Deltagelsen gir merverdier som tilgang til internasjonale 

nettverk, tilgang på forskning og innovasjon, markeder og infrastruktur, som ikke finnes, eller 

har en større skala, enn i Norge.4 SØA hevder at deltakelsen også har bidratt til økt 

innovasjonsevne, verdiskaping og bærekraftig økonomisk vekst. Bedrifter som har deltatt 

hevder at deltakelsen økt deres innovasjonsevne, deres kompetanse på forskning og 

2 Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) 2020, Norway's participation in the EU framework 
programmes for research and innovation, 06-2020, side 117. 
3 Norway's participation in the EU framework programmes for research and innovation, Samfunnsøkonomisk 
analyse, 06-2020. 
4 Norway's participation in the EU framework programmes for research and innovation, SØA 06-2020,  
side 7. 



7 

innovasjon internt, deres internasjonale konkurranseevne og deres inntekter. Bedriftene 

melder om forbedrede produkter, tjenester og metoder som setter dem istand til å ta i bruk 

nye materialer og teknologier. Læringseffektene begrenser seg ikke til det enkelte firma, men 

sprer seg til andre deler av samfunnet, i andre samarbeidprosjekter, gjennom spin-offs og 

nye produkter. Deltakelsen har dyptgripende effekter for kvaliteten og konkurransekraften til 

norsk forskning og innovasjon, og på politikkutvikling og koordinering. Dette fører igjen til 

effekter for innovasjon og produktivitet i Norge.5 SØA finner at deltakelse bidrar til økt 

forsknings- og innovasjonsaktivitet i Norge og at det er mulig å finne effekter av deltakelse på 

samfunn og miljø. På de tematiske områdene har deltakelse i rammeprogrammene større 

effekt enn deltakelse i nasjonale programmer.6

I slutten av 2020 var 93 prosent av alle midlene fra Horisont 2020 delt ut.7 Den samlede 

finansieringen fra EU til prosjekter med norsk deltakelse var på 1,4 milliarder euro, fordelt på 

nesten 11 000 prosjekter. Ambisjonen om en returandel (andelen av de konkurranseutsatte 

midlene som tilfaller norske aktører) på to prosent er nådd med god margin.8 For regjeringen 

var ikke økonomisk retur, men effektene på samfunn, læring og nettverk hovedmotivet for 

deltagelse. Returandelen og inntektene til norske aktører er likevel gode indikatorer på 

volumet på norsk deltakelse og konkurransedyktigheten til det norske forsknings- og 

innovasjonssystemet.9 I november 2020 lå den samlede returandelen for Horisont 2020 på 

2,46 prosent. De siste to årene har vi sett en sterk positiv utvikling i returandelen og i 

perioden 2018-2020, lå den i snitt på hele 2,98 prosent. Til sammenligning var returen i 7RP 

samlet på 1,68 prosent. Suksessraten (andelen søknader med norsk deltakelse som 

innstilles til finansiering) har også vært stabil over tid, og ligger høyere enn gjennomsnittet for 

alle deltakerlandene.  

Norske aktører har hentet mest midler fra programdelen «Store samfunnsutfordringer» på 

områder som energi, mat og klima. Norske miljøer har hentet inn betydelige midler fra søylen 

«Fremragende forskning» med Marie Skłodowska-Curie Actions og ERC. Fra «Industrielt 

lederskap» har norske miljøer også hentet ut store bevilgninger, mest fra programdelen IKT. 

Norske aktører har mer å hente fra søylen for fremragende forskning og helsedelen av de 

globale utfordringene, selv om returandelen for helsedelen har økt i sluttfasen av Horisont 

2020. Her er det potensiale for å øke suksessratene fra Horisont 2020 til Horisont Europa.  

De norske aktørene kommer fra universitet- og høgskolesektoren (UH-sektoren), 

instituttsektoren, offentlig sektor, helseforetakene og næringslivet. De desidert største 

enkeltaktørene med flest deltakere er UiO, UiB, NTNU og SINTEF. Næringslivet, UH- og 

instituttsektoren konkurrerer seg til omtrent like mye midler fra programmet, så langt har 53 

prosent av midlene til rammeprogrammene gått til forskningssektoren, mens 29 prosent er 

gått til næringslivet. Resten av tildelingene har gått til andre aktører, som offentlig sektor og 

frivillige organisasjoner. Forskningsinstituttene har økt sin aktivitet, men har en mindre del av 

5 Norway's participation in the EU's framework programmes for research and innovation, SØA, 06-2020,  side 
97 og 98. 
6 SØAs presentasjon for Departementenes forskningsutvalg den 23. oktober 2019. 
7 Tallene er basert på den siste tilgjengelige statistikken fra EUs eCorda-database i november 2020. 
8 Om lag 90 prosent av rammeprogrammets budsjett lyses ut på åpne konkurransearenaer. 
9 Strategi for forskning- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA, side 8.  
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inntektene i Horisont 2020 enn i 7. rammeprogram. Næringslivet har økt sine inntekter hvert 

år, og mer enn andre norske aktører.  

Deltakerne i Horisont 2020 kommer fra hele Norge, men de største aktørene kommer fra 

Oslo-regionen og Trøndelag, som henter inn 75 prosent av alle norske inntekter og står for 

60 prosent av all prosjektdeltakelse.10

Boks med eksempel fra norsk deltakelse i Horisont 2020? Enten en bedrift som har lykkes i 

markedet eller noe som har bidratt til å løse en konkret samfunnsutfordring? (Oslo kommune 

og aldershjem?) 

5. Mål for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og 
innovasjonssamarbeidet 

Regjeringen har fire målsettinger for den norske deltakelsen i det europeiske forsknings- og 

innovasjonssamarbeidet (NB! Venter på klarering fra politisk ledelse): 

1. Deltakelsen skal øke kvaliteten i norsk forskning og gi flere fremragende og 

innovative miljøer. 

2. Deltakelsen skal øke verdiskapingen, styrke norsk konkurranse- og innovasjonsevne 

og bidra til omstilling. 

3. Deltakelsen skal gjøre oss i bedre stand til å håndtere store samfunnsutfordringer, 

bidra til å oppfylle bærekraftsmålene og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. 

4. Deltakelsen skal bidra til utvikling av forsknings- og innovasjonspolitikken. 

Norge og EU deler visjonene for utviklingen av det europeiske samarbeidet om forskning og 
innovasjon. Deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet er en 
integrert del av norsk forsknings- og innovasjonspolitikk og en integrert del av Norges 
samlede samarbeid med EU. Målene for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og 
innovasjonssamarbeidet i tråd med EUs mål for Horisont Europa og ERA, samtidig som de 
stemmer godt overens med de overordnede målsettingene i langtidsplanen for forskning og 
høyere utdanning og de overordnede visjonene for Norges samarbeid med EU.  

God norsk deltakelse er en forutsetning for å nå målene. Returandelen er en god indikator på 
norske aktørers evne til å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Med bakgrunn i 
vurderinger av potensialet for deltakelse har regjeringen en ambisjon om at norske aktører 
skal motta 2,5-3 prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont Europa. Dette 
innebærer en aktivitetsøkning på xx prosent fra Horisont 2020.  

Aktørene må fortsatt satse langsiktig og målrettet for å nå opp i den europeiske 
konkurransen, og for å delta i det samarbeidet som best støtter opp om deres egne mål. 
Regjeringen forventer at universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene, helseforetakene, 

næringslivet og offentlig sektor utvikler egne mål, strategier og handlingsplaner for sin 
deltakelse.   

10 Norway's participation in the EU framework programmes for research and innovation, SØA 06-2020, side 
30, tall fra eCorda mars 2019. 
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6. Innsatsområder 

For å nå målene for deltakelse i Horisont Europa og ERA må vi legge inn en særskilt innsats 

på noen områder. Regjeringen vil i perioden frem mot 2027 rette særlig oppmerksomhet mot 

seks områder:  

1. Mobilisering til økt deltakelse i Horisont Europa 

2. God utnyttelse av helheten i og samspillet mellom nasjonale og europeiske 

virkemidler og programmer  

3. Samspill mellom europeisk og annet internasjonalt samarbeid 

4. Effektiv posisjonering og medvirkning 

5. Utvikling av politikk og rammebetingelser 

6. Spredning og bruk av resultater 

6.1. Mobilisering til økt deltakelse i Horisont Europa 

Horisont Europa er et større program som gir enda flere muligheter for norske aktører. 

Regjeringen ønsker at Norge skal delta i hele bredden av virkemidler. Aktørene har både 

kapasitet og potensiale for å nå opp i Horisont Europa.11 Alle må trappe opp sin deltakelse 

for at vi skal klare å nå målene for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og 

innovasjonssamarbeidet.  

Ambisjonen om en returandel på XX prosent medfører i praksis at den norske deltakelsen 

må øke med  XX prosent. Dette krever en stor innsats fra aktører som allerede deltar i 

Horisont 2020. I tillegg må aktører i de forskningsutførende sektorene som ikke har deltatt 

tidligere mobiliseres. Samtidig må aktører fra helt nye arenaer på banen, fordi innretningen 

på Horisont Europa er bredere enn før og borgere og brukere av resultater fra forskning og 

innovasjon er mer aktuelle deltakere enn tidligere. Det er rom for å øke den norske 

deltakelsen i hele Norge, i Horisont 2020 er det Oslo-regionen og Trøndelag som får mest 

midler.  

Erfaringsmessig vil nye aktører ha lavere suksessrate enn mer erfarne aktører. Samtidig 

bidrar søknadsutvikling til økt kompetanse og større nettverk. Aktørene må bygge videre på 

sin suksess og på områder der de har hatt uttelling og legge en plan for hvordan de kan øke 

suksessraten på områder der de har hatt svakere resultater. Dette må sees i sammenheng 

med egne institusjonelle strategier prioriteringer. Alle aktører, også de mer erfarne, må ta 

endringene i programmet innover seg. 

6.1.1. Det nasjonale støtteapparatet 

Norge har etablert et godt nasjonalt støtteapparat som har en viktig rolle i å sikre deltakelse i 

de ulike søylene i Horisont Europa. Støtteapparatet skal ivareta mange funksjoner: spre 

informasjon om mulighetene og øke kompetansen om Horisont Europa bredt, identifisere 

aktuelle søkere, veilede og gi råd til søkere og prosjektdeltakere, og tilby og økonomiske 

stimulerings- og insentivordninger. I tillegg skal støtteapparatet gi råd til departementene. 

11 Norway's participation in the EU framework programmes for research and innovation, SØA 06-2020, side 
134. 
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Forskningsrådet og Innovasjon Norge er hovedaktører, men også Direktoratet for høyere 

utdanning og kompetanse, Enova, Norsk Romsenter og Investinor har roller. Samlet dekker 

deres kompetanse de ulike delene av Horisont Europa. Det er viktig at organisasjonene i 

støtteapparatet samarbeider og koordinerer sin innsats og sin ekspertise best mulig og at 

brukerne opplever at tjenestene er sømløse. Støtteapparatet skal være dynamisk og justere 

innretningen på mobiliseringsarbeidet gjennom perioden 2021 til 2027. 

Innretningen på Horisont Europa vil på noen områder kreve at ressurser og arbeidsmetodikk 

justeres og innrettes på nye måter. Økt nasjonal innsats, et mer komplekst og 

sektorovergripende program med nye virkemidler, søkelyset på å ta kunnskap i bruk, og 

synergier mellom programmer stiller høye krav til støtteapparatet. Forskningsrådet og 

Innovasjon Norge skal derfor ha særlig oppmerksomhet på å koble ulike sektorer og aktører 

sammen, for å nå ut til bredere grupper av deltakere og brukere, og for å bidra til målbare 

effekter og resultater av samarbeidet.  

Virkemiddelapparatets samarbeid med offentlig sektor, særlig kommuner og 

fylkeskommuner, bør styrkes. Disse er både en del av det utvidede mobiliseringsapparatet, 

prosjektdeltakere og brukere av prosjektresultater. I forlengelsen av dette er de et viktig 

bindeledd til folk flest. Aktører som fylkeskommuner og kommuner kan ta en sterkere rolle i å 

mobilisere og koble sammen aktører. På samme måte kan arbeidslivets parter, herunder 

NHO, KS og LO, bidra til mobilisering av aktører fra næringslivet og offentlig sektor. 

Regjeringen forventer at det nasjonale støtteapparatet videreutvikler samarbeidet med 

offentlig sektor, arbeidslivets parter og andre relevante aktører, som for eksempel ikke-

statlige frivillige organisasjoner.  

Hvis vi skal nå de nasjonale målene, må innsatsen rettes inn der mobiliseringsarbeidet har 

størst effekt, men også nå bredden av mulige søkere. Erfaringer fra Horisont 2020 viser at 

aktører som har deltatt i tidligere rammeprogram, har et stort potensial til å delta i neste 

rammeprogram. Ofte er det aktørene med størst kapasitet som deltar i og koordinerer 

samarbeidsprosjekter. Samtidig er det rom for at flere institusjoner som ikke har deltatt 

tidligere engasjerer seg og tas med av de mer erfarne aktørene. Nye virkemidler, som for 

eksempel EIC Akselerator, åpner muligheter for nye og mindre erfarne deltakere fra 

næringslivet.12 Videre gir COST-nettverkene en unik mulighet for nye aktører til å involvere 

seg i forsknings- og innovasjonssamarbeid.13 I Horisont Europa er COST en del av den 

tverrgående delen Bredere deltakelse og styrking av ERA.  

Tiltak: 
- Det nasjonale støtteapparatet skal legge til rette for økt deltakelse i alle søylene i 

Horisont Europa.  

- Det nasjonale støtteapparatet skal utvikle sømløse tjenester som er enkle å finne og 

forstå for ulike målgrupper. 

12 Innovative SMBer kan søke til finansiering, coaching og akseleratortjenester gjennom EIC Accelerator i søyle 
3 
13 COST er et europeisk forsknings- og teknologisamarbeid med deltagelse fra 37 land. Formålet er å bygge 
tematiske nettverk for å løse en felles problemstilling. 
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- Det nasjonale støtteapparatet skal videreutvikle samarbeidet med offentlig sektor og 

arbeidslivets parter. 
- Innovasjon Norge skal mobilisere investormiljøer.  

- Det nasjonale støtteapparatet skal lage handlingsplaner for mobilisering og vurdere 

jevnlig om det er behov for å justere innretningen på mobiliseringen. 

- Deltakelsen og måloppnåelsen skal evalueres i løpet av strategiperioden, blant annet 

for å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag om eventuell deltakelse for neste 

programperiode.  

- Komitéen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), Forskningsrådet og 

Innovasjon Norge skal bidra til å styrke kvinneandelen blant norske deltakere i 

Horisont Europa. 

6.1.2. Nasjonale konkurransearenaer som støtter opp under deltakelsen 

Veksten i EUs budsjetter til forskning og innovasjon gjør det enda viktigere at det er god 

sammenheng mellom nasjonal og europeisk finansiering og prioriteringer. Nasjonale 

konkurransearenaer skal ivareta Norges kunnskapsbehov. Samtidig er et godt samspill 

mellom nasjonale og europeiske konkurransearenaer en forutsetning for økt norsk deltakelse 

og for å nå målene for deltakelsen. Derfor må nasjonale konkurransearenaer derfor innrettes 

slik at de utgjør en helhet sammen med de europeiske aktivitetene.  

Nasjonale konkurransearenaer skal kvalifisere flere norske aktører til å delta i det europeiske 

forsknings- og innovasjonssamarbeidet. Nasjonale virkemidler skal i hovedsak støtte opp 

under områder der Norge har ledende miljøer og særskilte fortrinn. Samtidig er det behov for 

å bygge opp kapasitet og kompetanse på noen områder for at norske miljøer skal kunne få 

gjennomslag på den europeiske arenaen. Nasjonale konkurransearenaer skal være åpne for 

alle relevante aktørgrupper slik at de kan bruke disse for å støtte opp under sin deltakelse i 

det europeiske samarbeidet.  

Videre må nasjonale konkurransearenaer innrettes slik at de virker mobiliserende til 

deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet. Forskningsrådet og 

Innovasjon Norge har de senere årene arbeidet strategisk med å legge om søknadstyper og 

finansieringskriterier slik at de ligner på de Kommisjonen bruker.  

Endringene fra Horisont 2020 til Horisont Europa og regjeringens ambisjon om å styrke den 

norske deltakelsen i rammeprogrammet gjør det nødvendig å videreutvikle arbeidet med å 

gjøre nasjonale konkurransearenaer kvalifiserende og mobiliserende. Forskningsrådet og 

Innovasjon Norge skal i dette arbeidet særskilt vurdere områder der Norge i dag har lav 

deltakelse og hvor det er potensiale for økt deltakelse og hvordan nasjonale virkemidler bør 

innrettes for å speile Kommisjonens krav.  

Tiltak: 

- Departementene, Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal så langt det er relevant 

utforme nasjonale satsinger og virkemidler slik at de støtter opp under økt norsk 

deltakelse. 
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- Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal så langt det er relevant innrette og 

videreutvikle sine nasjonale konkurransearenaer slik at de virker mobiliserende og 

kvalifiserende for deltakelse i Horisont Europa.  

- Virkemiddelaktørene skal se nasjonale og europeiske virkemidler i sammenheng, og 

gjøre et løpende arbeid for å tilpasse sine nasjonale virkemidler til de europeiske.  

6.1.3. Økonomiske insentivordninger 

Tekst kommer; avventer tilbakemelding fra politisk ledelse.   

6.1.4. Samspill mellom sektorer 

Horisont Europa legger vekt på de samfunnsmessige og økonomiske effektene av forskning 

og innovasjon, og på konkrete resultater og løsninger som er synlige for innbyggerne. For å 

lykkes i Horisont Europa må aktørene samarbeide i nye konstellasjoner og på tvers av 

sektorer. Deler av forskningen og innovasjonen som finansieres vil skje i offentlig-offentlige 

og offentlig-private partnerskap som krever samarbeid på tvers av sektorer. Utlysningene vil 

også ofte ta utgangspunkt i utfordringer som krever tverrfaglig samarbeid, spesielt 

utlysninger i søyle to, Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv. 

Samfunnsoppdragene skal utløse et bredt engasjement fra innbyggere og finansiering fra 

næringsliv, offentlig sektor og myndighetene. De krever også samarbeid mellom ulike 

sektorer og fag for å få til systemendringer; ved å definere problemer, og ved å finne 

løsninger, og sette løsningene ut i livet. Offentlig sektor kan for eksempel bidra gjennom å 

innføre regelverk og innkjøp som støtter løsninger fra forskning og innvasjon, eller bidra med 

regelendringer der lover og regler er til hinder for ønsket utvikling.  

Det nasjonale støtteapparatet må legge til rette for samarbeid på tvers av sektorer ved å 

legge til rette for møteplasser og legge vekt på EU-samarbeidet gjennom nasjonale tiltak, 

som for eksempel sentersatsinger og næringsklynger.  

Instituttsektoren bør fortsatt være en drivkraft for å øke deltakelse fra næringslivet og 

offentlig sektor. Trepartssamarbeidet mellom Universitets- og høyskolerådet, 

Forskningsinstituttenes fellesarena og Forskningsrådet kan bidra til å styrke samspillet 

mellom instituttsektoren og UH-sektoren.  

For å bidra til å løse globale samfunnsutfordringer, må hele Norge mobiliseres. Fylker og 

kommuner må engasjere seg sammen med de forskningsutførende sektorene. Gjennom 

lokalt arbeid engasjeres innbyggere, som er viktige aktører i Horisont Europa. 

Fylkeskommunene og kommunene kan bidra til å styrke samarbeidet på tvers av sektorer i 

sin region.   

Tiltak: 

- Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal videreutvikle arenaer der bedrifter, 

forskningsinstitusjoner og brukere og utviklere av tjenester, i stat, kommuner og 

fylkeskommuner med flere kan diskutere felles EU-initiativer og samarbeid. 

- Det nasjonale støtteapparatet skal legge til rette for økt samarbeid mellom sektorer, 

også gjennom bruk av sine utekontorer. 
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- Virkemiddelapparatet bør styrke ordninger som bidrar til å synliggjøre resultater fra 

deltakelse i Horisont Europa bredt og som bidrar til å øke samarbeid på tvers av 

sektor. 

6.1.5. Forventninger til aktørene 

De forskningsutførende institusjonene har en viktig rolle i å mobilisere og veilede sine miljøer 

i samarbeid med virkemiddelapparatet. Aktørene må sikre at deres ledelse mobiliserer 

fagmiljøene, og samtidig legger praktisk til rette for deltakelsen. Mange institusjoner har 

etablert administrative støtteapparat som støtter aktuelle søkere, bidrar til drift av prosjekter 

og til utvikling av institusjonelle strategier. Regjeringen forventer at de større institusjonene 

fortsetter arbeidet med å videreutvikle eget støtteapparat i tråd med utviklingen i det 

europeiske samarbeidet, som for eksempel økte synergier mellom Horisont og andre EU-

programmer. Regjeringen forventer også at institusjonene gjennomfører lokale tiltak og 

prioriteringer for å øke sin deltakelse. 

Erfaringsutveksling mellom institusjoner bidrar til heve kompetanse. Organisasjoner som for 
eksempel NARMA og EU-nettverkene, er viktige arenaer for læring og samarbeid.  

Regjeringen forventer at UH-sektoren, instituttene og helseforetakene, næringslivet, 

næringsklynger, fylkeskommuner og kommuner innarbeider deltakelse i Horisont Europa og 

ERA i sine strategier og planer, og bruker EU-samarbeidet aktivt for å videreutvikle sin 

institusjon. Aktørene må satse langsiktig og målrettet for å nå opp i den europeiske 

konkurransen. Den langsiktige institusjonelle innsatsen som kreves for gjennomslag kan 

dermed spisses, forankres og følges opp mer effektivt. Dette vil bidra til at vi når de 

nasjonale målene. 

Regjeringen forventer at norske institusjoner legger til rette for at deres ansatte kan delta i 

evalueringer av søknader for Kommisjonen ved å melde seg som eksperter. Oppdrag som 

evaluator gir en unik innsikt i hvordan prosjektforslag til Horisont Europa bør utformes. Økt 

kjennskap til evalueringsprosessen gir bedre muligheter for å lykkes med egne 

søknadsprosesser senere, fordi det gir innblikk i hvordan søknadene bør forholde seg til 

europeiske politiske prioriteringer, utforming av utlysninger og evalueringskriterier. I tillegg er 

det en mulighet for å skaffe seg europeiske nettverk.  

Tiltak: 
- Universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene, helseforetakene, næringslivet og 

offentlig sektor skal formulere mål og strategier for sitt EU-samarbeid i tråd med egen 
profil og styrker. 

- Aktørene bør legge til rette for at deres ansatte kan delta som evaluatorer. 

- Regjeringen oppfordrer de enkelte aktørene til å vurdere å sette differensierte 

kvantitative mål, for eksempel nivået på tildelinger i de ulike søylene. 

- Departementene skal følge opp institusjonenes strategier og resultater det 

europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet i styringsdialogen.  
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6.2. God utnyttelse av helheten i og samspillet mellom nasjonale og 
europeiske virkemidler og programmer 

Store satsinger på tvers av land, sektorer og politikkområder er nødvendige for å nå EUs 

ambisiøse målsettinger om grønn og digital omstilling og bærekraftig konkurranseevne, og 

for å møte store samfunnsutfordringer og oppfylle bærekraftsmålene. For å nå overordnede 

politiske mål og få større samfunnsmessige og økonomiske virkninger av investeringene, vil 

EU utnytte helheten i og samspillet mellom nasjonale og europeiske virkemidler og 

programmer. Dette skal skje på to måter: gjennom sterkere synergier mellom og mer 

samfinansiering fra ulike EU-programmer og gjennom sterkere koordinering av nasjonale og 

europeiske prioriteringer, ved å kombinere finansiering fra rammeprogrammet med nasjonal 

og privat finansiering. En slik helhetlig tilnærming er også viktig for Norge hvis vi skal nå 

målene om at deltakelsen i Horisont Europa skal bidra til økt verdiskaping, konkurranseevne 

og innovasjonsevne og være  i stand til å håndtere store samfunnsutfordringer og oppfylle 

bærekraftsmålene.  

6.2.1. Synergier mellom Horisont Europa og andre EU-programmer 

Horisont Europa er koblet sammen med en rekke andre EU-programmer på ulike måter. 

Hensikten er å sørge for at kunnskapen tas raskere i bruk regionalt og nasjonalt og at nye 

løsninger kommer ut i markedet. Norge må utnytte koblingene mellom Horisont Europa og 

andre programmer på en god måte for å få størst mulig nytteverdi ut av den totale 

deltakelsen i programmer.   

Boks om hvilke EU-programmer Norge deltar i 

Legges inn senere 

Muligheter for og forventninger til aktørene 

Norske forsknings- og innovasjonsaktører kan bruke flere EU-programmer og utnytte 

synergiene mellom ulike programmer til å nå egne mål og for å bidra til å nå nasjonale mål. 

Noen programmer bygger på forsknings- og innovasjonsresultatene fra Horisont Europa ved 

å ta i bruk kunnskap, teknologi og løsninger i samfunnet eller forvaltningen eller utnytte 

markedsmuligheter. I andre tilfeller kan det å delta i andre programmer være en arena for 

læring, kompetanseutvikling og kapasitetsbygging slik at man senere kan delta i Horisont 

Europa-prosjekter. Nettverk og konsortier som er bygget opp med tanke på knyttet til 

deltakelse i ett program, kan benyttes som en inngang til deltakelse i andre programmer.  

De ulike programmene Norge skal delta i, gir et bredt spekter av muligheter for norske 

forsknings- og innovasjonsmiljøer og norsk næringsliv. To nye programmer, Digitalt Europa 

og Det europeiske forsvarsfondet, har selv betydelige FoU-komponenter innenfor sektorene 

forsvar og digitalisering. Disse programmene tilbyr prosjektfinansiering på områder der 

norske aktører allerede samarbeider med europeiske partnere. Norge vil også delta i flere 

programmer som sammen med Horisont Europa skal bidra til å møte store 

samfunnsutfordringer og til å styrke europeiske bedrifters konkurranseevne: EUs 

romprogram, som sammen med Horisont Europa er viktig for å styrke romindustriens 

konkurranseevne og som har stor betydning for blant annet miljøovervåking; COSME som 

sammen med Horisont Europa fremmer vekst i små og mellomstore bedrifter og InvestEU, 

som gir sterkere kapitaltilgang for forskning og innovasjon. 
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For universiteter og høyskoler gir det å utnytte synergiene mellom Horisont Europa og 

Erasmus+ gode muligheter til å forsterke arbeidet med å nå institusjonelle mål, fremme 

arbeid med karriere og rekruttering og støtte opp under forskningsbasert utdanning og 

utdanningens kvalitet og relevans. Instrumenter som Det europeiske universitetsinitiativet og 

ansattmobilitet under Erasmus+ og samfunnsoppdrag, Det europeiske instituttet for 

innovasjon og teknologi og Marie Skłodowska-Curie Actions under Horisont Europa er 

innrettet for å fremme synergier mellom de to programmene.  

Det er viktig at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer, inkludert ledelsen i 

organisasjonene, ser den totale porteføljen av programmer der Norge skal delta i 

sammenheng og er bevisst på synergier og mellom prosjekter i Horisont Europa og andre 

EU-programmer som delvis retter seg mot de samme målgruppene. Slik kan aktørene selv 

legge til rette for at potensielle søkere kan kombinere midler fra ulike programmer.  

Tiltak:  

- Regjeringen forventer at norske aktører vurderer hvorvidt og hvordan de best kan 

utnytte deltakelse i flere europeiske programmer. 

- Regjeringen forventer at universitetene og høyskolene utnytter synergiene mellom 

Horisont Europa og Erasmus+.      

Tilrettelegging, informasjon og veiledning til søkerne  

Det er det ansvarlige departementet og støtteapparatet for hvert enkelt EU-program som har 

ansvaret for å tilrettelegge for norsk deltakelse i det respektive programmet. For å kunne ta 

ut potensialet som ligger i styrkede koblinger mellom Horisont Europa og andre EU-

programmer, har aktørene behov for god informasjon om hvilke muligheter som finnes og 

veiledning i hvordan de kan utnyttes. Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal, i samarbeid 

med virkemiddelaktører med ansvar for andre programmer Norge deltar i, sørge for 

informasjon til og veiledning av aktørene om mulighetene til å utnytte synergier mellom 

Horisont Europa og andre programmer. Informasjons- og veiledningsarbeidet vil stille krav til 

NCP-ene som ved siden av sin dybdekompetanse på virkemidlene innenfor Horisont Europa 

vil måtte ha kjennskap til andre programmer og kompetanse til å henvise søkere til 

støtteapparatet for andre mer relevante programmer.  

Norge deltar ikke i alle EUs programmer. Norske aktører vil likevel kunne delta i mange av 

disse på tredjelandsbasis. Det at Norge ikke deltar i enkelte programmer, kan skape noen 

særskilte utfordringer knyttet til synergier og samfinansiering mellom Horisont Europa og 

programmer vi ikke deltar i. Regjeringen vil arbeide for full tilgang til aktiviteter i Horisont 

Europa som samfinansieres med andre programmer, for å kunne dra nytte av resultater av 

forskning og innovasjon når de tas i bruk i programmer vi ikke deltar i.  

Tiltak: 

- Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal, i samarbeid med relevante 

virkemiddelaktører, legge til rette for samlet informasjon om programmene Norge 

deltar i og hvilke nasjonale støttetjenester som tilbys.  
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- Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse skal, i 

samarbeid med Innovasjon Norge, styrke tilretteleggingen for at universiteter og 

høyskoler kan utnytte koblingene mellom Horisont Europa og Erasmus+.  

- Relevante departementer og virkemiddelaktører skal før sommeren 2022 vurdere 

behovet for å legge til rette for deltakelse som tredjeland i deler av programmer 

Norge ikke er assosiert til, men som er av særskilt betydning for å utnytte synergiene 

med Horisont Europa.  

Synergier mellom Horisont Europa og EØS-midlene til forskning 

EØS-midlene er støtteordninger som styrker forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og 

15 europeiske land14, og bidrar til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Av 

disse midlene går en betydelig del til forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Midlene legger til 

rette for forsknings- og innovasjonssamarbeid av høy faglig kvalitet mellom miljøer i Norge 

og mottakerlandene. Regjeringen forventer at norske aktører benytter EØS-midlene som en 

mulighet til å bygge opp nettverk, kompetanse og kapasitet, med sikte på senere samarbeid i 

Horisont Europa. Regjeringen vil arbeide for at EØS-midlene til forskning innrettes slik at de 

faglig støtter opp under Horisont Europa og at de gjør det mulig for søkerne å utnytte 

koblingene til Horisont Europa.  

6.2.2. Nasjonal og europeisk samfinansiering 

EU legger sterkere vekt enn tidligere på koordinering av nasjonale og europeiske 

prioriteringer og på å kombinere finansiering fra rammeprogrammet med nasjonal og privat 

finansiering. Dette gir Norge muligheter til å styrke satsingen på områder som er viktige for 

norsk forskning og innovasjon, samfunn og økonomi, men som vi ikke hadde hatt tilstrekkelig 

finansiering og kapasitet til å gjøre alene.  

Regjeringen vil ha særskilt oppmerksomhet på virkemidlene europeiske partnerskap og 

samfunnsoppdrag. Europeiske partnerskap gir muligheter til å løfte områder som er av stor 

betydning for Norge i samarbeid med europeiske partnere. Aktiv norsk deltakelse i utforming 

og ledelse av partnerskap kan gi godt gjennomslag for norske interesser. Samfunnsoppdrag 

er et viktig nytt virkemiddel som skal bidra til å møte store samfunnsutfordringer. 

Eksisterende nasjonale virkemidler og aktiviteter kan støtte opp under norsk deltakelse i 

samfunnsoppdragene. Regjeringen vil vurdere eventuelle endringer i nasjonale virkemidler 

mot større grad av målrettede samfunnsoppdrag, og har bedt om interessentenes vurdering 

av dette forbindelse med revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.  

Ansvarlige departementer, Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal ha særskilt 

oppmerksomhet på og prioritere finansiering til partnerskap og samfunnsoppdrag på områder 

som er av stor betydning for det norske samfunnet, og på å øke deltakelsen i de industrielle 

partnerskapene. 

14 Landene er Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Tjekkia og Ungarn. 
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Nasjonal og europeisk finansiering kan spille sammen på flere måter. Forskningsrådet og 

Innovasjon Norge har allerede stor grad av frihet til å bruke midler fra nasjonale programmer 

og virkemidler inn felles aktiviteter og utlysninger med europeiske partnere der det gir større 

utbytte og muligheter for norske forsknings- og innovasjonsaktører. Fremover ønsker 

regjeringen at departementene og virkemiddelapparatet skal vurdere løpende hvordan 

nasjonale virkemidler kan kobles bedre og mer strategisk på europeiske forsknings- og 

innovasjonsaktiviteter.   

Tiltak: 

- Relevante departementer, Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal vurdere 

hvordan Norge skal følge opp samfunnsoppdrag med nasjonale tiltak og aktiviteter.  

- Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal legge til rette for at norske aktører tar en 

strategisk rolle i og deltar i partnerskap og samfunnsoppdrag på områder av stor 

betydning for Norge. 

6.2.3. Helhet og tverrsektorielt samarbeid i forvaltningen 

Det at EU samordner virkemidler på tvers av sektorer for å nå overordnede politiske mål, 

stiller nye krav til helhetlig tankegang og tverrsektorielt samarbeid i norsk forvaltning.  

Vi har allerede flere gode arenaer for å ivareta behovet for tverrsektorielt samarbeid i 

forvaltningen. For å gjenspeile de tverrsektorielle klyngene i Horisont Europa er det opprettet 

interdepartementale grupper, der også virkemiddelaktørene deltar. Disse har et særskilt 

ansvar for å ivareta og koordinere ulike sektorinteresser. Bredden i ansvarsområdene til 

Forskningsrådets porteføljestyrer gjør dem i stand til å vurdere samspill mellom nasjonale og 

europeiske prioriteringer og virkemidler, også på tverrsektorielle områder. Innovasjon Norges 

utekontorer, spesielt de som er stasjonert i Europa, er godt rustet til å ta i bruk nasjonale og 

europeiske virkemidler på tvers av sektorer. Videre er de bredt sammensatte nasjonale 

referansegruppene for Horisont Europa, gode arenaer for å integrere ulike sektorinteresser.  

For å kunne utnytte synergiene mellom Horisont Europa og andre programmer på en god 

måte, er det behov for en mer helhetlig og koordinert tilnærming til deltakelse i EUs 

programmer. Både departementene og virkemidddelaktørene trenger arenaer for 

samordning, erfaringsutveksling og dialog om synergier og problemstillinger som gjelder flere 

programmer, med sikte på å legge bedre til rette for norsk deltakelse. 

Tiltak: 

- Departementene skal etablere felles arenaer for koordinering og dialog om deltakelse 

i EUs programmer og utnyttelse av synergier mellom programmer.  

- Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal, i samarbeid med relevante 

organisasjoner, etablere møteplasser for erfaringsutveksling med aktører i 

virkemiddelapparatet for øvrige programmer Norge deltar i. 
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6.3. Samspill mellom europeisk og annet internasjonalt samarbeid 

For Norge er det europeiske samarbeidet om forskning og innovasjon også en plattform for 

globalt samarbeid og for dialog om politikk og rammebetingelser for slikt samarbeid. Det å 

bruke det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet som arena for å fremme globalt 

samarbeid, er særlig viktig for å fremme kvalitet i forskningen og å møte store 

samfunnsutfordringer og oppfylle bærekraftsmålene, men det bidrar også til å utvikle vår 

nasjonale forsknings- og innovasjonspolitikk.   

6.3.1. Godt samspill mellom europeisk og bilateralt samarbeid 

Både Horisont Europa og en rekke tiltak innenfor ERA er åpent for deltakere fra tredjeland og 

internasjonale organisasjoner. Dette gjør det mulig å bruke det europeiske forsknings- og 

innovasjonssamarbeidet til å styrke samarbeid og strategiske allianser med aktører fra land 

utenfor Europa. EUs forsknings- og innovasjonsaktiviteter åpner ikke minst for globalt 

samarbeid for å møte store samfunnsutfordringer slik som global helse, for å bidra til grønn 

og digital omstilling og for å nå FNs bærekraftsmål. Det europeiske samarbeidet er også en 

arena for samarbeid med de fremste forskerne og fagmiljøene i verden. Norge skal være en 

pådriver for at utlysninger og aktiviteter i rammeprogrammet skal være så åpne som mulige 

for samarbeid med tredjeland. 

Regjeringen ønsker at ulike arenaer for internasjonalt forskningssamarbeid skal sees i 

sammenheng og komplettere hverandre. Regjeringen ønsker særlig at miljøer som 

samarbeider med landene som er omfattet av Panoramastrategien, utnytter muligheter for 

synergier og ser sammenhengen mellom nasjonale og europeiske finansieringsmekanismer. 

Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal legge til rette for at forsknings- og 

innovasjonsaktørene kan bruke Horisont Europa og ERA til å fremme bilateralt forsknings- 

og innovasjonssamarbeid med våre prioriterte samarbeidsland utenfor EØS-området. 

Regjeringen ønsker også å utnytte den europeiske arenaen til å fremme samarbeidet med 

internasjonale organisasjoner, slik som Verdens helseorganisasjon. 

For å styrke deltakelsen i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet, er det i 

tillegg hensiktsmessig med målrettet innsats overfor noen utvalgte europeiske land, i tråd 

med nasjonale strategier og prioriteringer. Dette innebærer både strategisk arbeid for å 

styrke samarbeidet på myndighetsnivå, felles posisjonering mot europeiske satsinger og 

særskilt oppmerksomhet i virkemiddelapparatet på mobilisering til samarbeid med partnere 

fra disse landene.  

Tiltak: 

- Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal veilede aktørene om mulighetene for å 

utnytte europeiske forsknings- og innovasjonsaktiviteter i samarbeid med tredjeland, 

ikke minst for å styrke samarbeid med landene som er omfattet av 

Panoramastrategien. 

6.3.2. Samarbeid om politikkutvikling 

Gjennom det europeiske samarbeidet får Norge også tilgang til informasjon og arenaer for 

dialog om politikk, rammebetingelser og prinsipper for samarbeid med land utenfor EØS-

området, for eksempel akademisk frihet, gjensidighet og immaterielle rettigheter. Norske 
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myndigheter skal innenfor rammene av ERA arbeide aktivt for å fremme grunnleggende 

akademiske verdier som grunnlag for internasjonalt samarbeid. Videre skal myndighetene 

bruke informasjon og erfaringer fra andre land og felleseuropeiske retningslinjer som 

grunnlag for utvikling av norsk politikk og for å kunne tilrettelegge for samarbeid med land 

utenfor Europa.  

Tiltak: 

- Kunnskapsdepartementet skal delta aktivt i europeiske fora om internasjonalt 

samarbeid og bruke kunnskap og erfaringer systematisk i norsk politikkutvikling. 

6.4. Effektiv posisjonering og medvirkning 

Skal vi få gjennomslag for våre interesser og strategiske prioriteringer og medvirke til 

politikkutvikling som får betydning for oss, må Norge være en aktiv deltaker og bidragsyter i 

det europeiske samarbeidet. Norge har gode muligheter til å påvirke utviklingen av ERA og 

Horisont Europa. Politikkutvikling som er i tråd med norske interesser og prioriteringer som er 

relevante for norske aktører vil bidra til at vi når målene for deltakelsen i samarbeidet.  

6.4.1. Tidlige og tydelige norske posisjoner  

Når europeiske initiativer er på forslagsstadiet, har Norge og norske aktører mulighet til å 

spille inn på linje med aktører i EUs medlemsland. Disse mulighetene må norske aktører 

utnytte bedre. Når EUs institusjoner og medlemsland diskuterer ny politikk og nye initiativer 

innenfor forskning og innovasjon som er særlig viktige for Norge, skal regjeringen formulere 

tydelige og tidlige norske posisjoner. Regjeringen oppfordrer forsknings- og 

innovasjonsmiljøene og andre aktører til å bruke sine nettverk for å bidra i utformingen av 

relevante europeiske initiativer.  

EUs initiativer på forsknings- og innovasjonsområdet berører en rekke departementer, 

virkemiddelaktører og forsknings- og innovasjonsaktører. Det er viktig å dele informasjon og 

legge til rette for at berørte aktører kan gi innspill til norske posisjoner på riktig tidspunkt. 

Regjeringen ønsker å legge til rette for at aktørene kan bidra til å utforme norske posisjoner. 

Kunnskapsdepartementet har et overordnet ansvar for å koordinere norske posisjoner.  

Tiltak: 

- Kunnskapsdepartementet skal utarbeide planer for posisjoneringsarbeid mot viktige 

policyinitiativer og neste rammeprogram. 

- Regjeringen skal konsultere nasjonale referansegrupper og relevante aktører når 

nasjonale posisjoner utarbeides. 

6.4.2. Kanaler og arenaer for posisjonering og medvirkning 

Norge trenger gode kanaler for å interagere med og formidle synspunkter og posisjoner til 

EUs institusjoner og medlemsland. En rekke representanter for norske myndigheter, 

virkemiddelaktører og ulike organisasjoner og aktører med interesser i forsknings- og 

innovasjonssamarbeidet er til stede i Brussel. I tillegg deltar mange norske aktører i 

europeiske nettverk og paraplyorganisasjoner. Dette er viktig for å samle informasjon om og 

få innflytelse på politikkutforming og europeiske initiativer. De senere årene er samarbeidet 
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mellom norske aktører i Brussel og mellom aktører i Brussel og Norge betydelig styrket, og 

dette bidrar til kunnskapsspredning og at flere deltar aktivt i medvirkningsarbeidet. Fremover 

ønsker regjeringen å bygge videre på og systematisere posisjonerings- og 

medvirkningsarbeidet slik at vi utnytter tilstedeværelsen i Brussel og deltakelse i europeiske 

nettverk mest mulig effektivt. Regjeringen forventer at norske aktører utnytter sine kanaler for 

å bidra til å utforme det europeiske samarbeidet i tråd med egne og nasjonale interesser.  

I gjennomføringen av rammeprogrammet er medvirkning i utformingen av 

arbeidsprogrammer og utlysningstekster viktig for å ivareta norske interesser og sørge for 

god norsk deltakelse. I ERA-arbeidet er medvirkning til samordning av politikk og virkemidler 

viktig. Norge skal bruke vår observatørstatus i programkomiteene og i ERA-gruppene aktivt 

for å sikre dette. Delegater fra fagansvarlige departementer og eksperter og nasjonale 

kontaktpunkter (NCPer) fra virkemiddelaktørene spiller en viktig rolle i dette arbeidet. De 

nasjonale referansegruppene for Horisont Europa skal gi faglige råd og innspill og ivareta 

bredden i deltakernes interesser og behov. Også gjennom deltakelse i ulike ekspertgrupper 

kan Norge medvirke i utviklingen og gjennomføringen av europeisk politikk. Dette er en kanal 

Norge kan utnytte bedre. 

Gjennom EØS-avtalen har Norge gode kanaler for dialog med Kommisjonen. Allianser med 

medlemsland og Europaparlamentet er også svært viktige, både med tanke på å få 

informasjon om status i spørsmål av interesse for Norge og for å kunne fremme norske 

synspunkter. Erfaring viser at Europaparlamentet er åpent og at det mulig å få forståelse for 

norske interesser. Dette mulighetsrommet bør utnyttes mer systematisk. Fra sak til sak må vi 

kartlegge hvilke medlemsland og parlamentarikere vi kan samarbeide med for å få 

gjennomslag. Samtidig er det behov for å bygge mer strategiske og langsiktige relasjoner 

med enkeltland som vi har felles interesser med. Videre skal Norge arbeide strategisk med 

inneværende og kommende formannskapsland som har en sentral rolle i utviklingen av ny 

politikk og nye initiativer.  

En rekke norske forskningsinstitusjoner og næringslivsaktører spiller også en viktig rolle i å 

formidle synspunkter og posisjoner til EUs institusjoner og medlemsland. Regjeringen vil 

legge til rette for god informasjonsdeling og samarbeid med forskningsinstitusjoner og 

næringsliv slik at vi effektivt kan fremme norske interesser. 

Nasjonale eksperter i Europakommisjonen bidrar til å ivareta norske interesser, åpner dører 

for dialog og norsk synlighet og bidrar til å bygge kompetanse på det europeiske 

samarbeidet. På områder av særskilt betydning for Norge er det spesielt viktig å bidra til den 

europeiske politikkutviklingen, og på slike områder kan Norge tilby ettertraktet ekspertise. 

Det er relativt få norske eksperter på forsknings- og innovasjonsområdet i dag.  

Boks: Norske aktører i Brussel 

EU-delegasjonen 

Kunnskapskontoret 

Arbeidslivet parter: NHO, KS, LO 

Regionkontorene 

Institusjoner: SINTEF, NTNU, UiB 
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Bedrifter/næringsliv: Equinor, Statkraft  

(Listen suppleres) 

Tiltak: 

- Kunnskapsdepartementet skal, i samarbeid med EU-delegasjonen, utarbeide en plan 

for mer strategisk og systematisk arbeid mot Europaparlamentet og medlemslandene. 

- Kunnskapsdepartementet skal arbeide strategisk med formannskapslandene for å 

identifisere områder hvor vi har felles interesser og kan samarbeide om 

politikkutvikling og andre initiativer. 

- Kunnskapsdepartementet skal, i samarbeid med berørte departementer, arbeide for å 

øke antallet nasjonale eksperter på forsknings- og innovasjonsområdet og for at de 

nasjonale ekspertene plasseres på områder av særskilt betydning for Norge. 

6.4.3. Rettigheter gjennom EØS-avtalen  

Norge deltar i Horisont Europa og ERA på grunnlag av EØS-avtalen. EØS-avtalen 

inneholder bestemmelser om betingelsene for EØS/EFTA-landenes deltakelse i EUs 

programmer, som blant annet sikrer oss tilgang til hele programmet, de samme rettighetene 

som deltakere fra medlemslandene i konkrete prosjekter og rett til å delta i komiteer. 

Vi opplever imidlertid tilfeller der deltakelsesrettighetene for norske aktører ikke ivaretas eller 

der det kan være tvil eller uklarheter rundt det rettslige grunnlaget for EØS/EFTA-landenes 

deltakelse. Ofte skyldes dette mangelfull bevissthet om eller mangelfull etterlevelse av EØS-

avtalen. Vi må derfor arbeide for å sikre at EUs institusjoner har god kjennskap til avtalen og 

betingelsene for EØS/EFTA-landenes deltakelse i forsknings- og innovasjonssamarbeidet. 

Norske aktører bør ha god kjennskap til avtalen slik at de kan påse at rettighetene ivaretas. 

Tiltak: 

- EU-delegasjonen og Kunnskapsdepartementet skal, i samarbeid med Island og 

EFTA-sekretariatet, drive et aktivt opplysningsarbeid overfor EUs institusjoner om 

hvilke rettigheter EØS-avtalen gir EØS/EFTA-landene i det europeiske forsknings- og 

innovasjonssamarbeidet. 

- Kunnskapsdepartementet skal, i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon 

Norge, legge til rette for at delegater, eksperter og det nasjonale støtteapparatet får 

informasjon om rettighetene EØS-avtalen gir Norge i forsknings- og 

innovasjonssamarbeidet. 

- Kunnskapsdepartementet skal følge opp mangelfull etterlevelse av EØS-avtalen i 

samarbeid med EU-delegasjonen, EFTA-sekretariatet og Island.  

6.5. Utvikling av politikk og rammebetingelser 
Deltakelsen i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet skal bidra til utviklingen 

av vår egen forsknings- og innovasjonspolitikk. Gjennom aktiv deltakelse i arbeidet med Det 

europeiske forskningsområdet kan Norge bidra til politikkutviklingen i både i Europa og 

nasjonalt. 
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6.5.1. Norge som aktiv bidragsyter i videreutviklingen av ERA  

Politikken og prioriteringene for ERA stemmer godt overens med vår nasjonale politikk. 

Nasjonal og europeisk politikkutvikling bør ikke foregå isolert, og vi må ivareta 

sammenhenger og synergier mellom disse. Ved å delta i ERA-arbeidet bidrar Norge til å 

utvikle den europeiske politikken og forsknings- og innovasjonssystemet der vi er godt 

posisjonert og har god praksis, samtidig som vi drar nytte av erfaringsutveksling på områder 

der vi har mer å lære.  

EØS-avtalen gir oss mulighet til å delta i en rekke ulike tematiske rådgivende arbeidsgrupper 

i ERA der politikk og prioriteringer utvikles. Politikken vedtas deretter i rådet gjennom 

rådskonklusjoner og beslutninger. Ved å delta i forberedelsene til ulike initiativer kan vi 

påvirke beslutninger i tråd med norske interesser. Det er viktig at Norge bruker disse 

mulighetene aktivt, spesielt på prioriterte områder og områder som tangerer nasjonal politikk. 

Utviklingen av nye prioriteringer, politikk og initiativer skjer kontinuerlig, og vi må sikre at 

disse er relevante for Norge. 

Prioriteringene i ERA er relevante for aktører i det norske forsknings- og 

innovasjonssystemet. Flere institusjoner bidrar allerede aktivt til europeisk politikkutvikling på 

nasjonale og europeiske arenaer. Regjeringen forventer at institusjonene fortsetter å bidra til 

utviklingen av nasjonal og europeisk politikk ved å engasjere seg i forsknings- og 

innovasjonspolitiske spørsmål.  

Kunnskapsdepartementet og virkemiddelapparatet som deltar i arbeidsgrupper må forankre 

norske innspill i arbeidsgrupper og prosesser nasjonalt ved å involvere aktørene. Endringer i 

politikken og konsekvensen av disse må også kommuniseres bredt til forvaltning og 

departementer og aktører som UH-sektoren, institutter, offentlig sektor og næringslivet, 

spesielt hvis disse får konsekvenser for programdeltagelse.  

Tiltak: 

- Norge skal delta aktivt i komitéer, ekspertgrupper og fora under ERA.  

- Kunnskapsdepartementet skal utarbeide godt forankrede norske posisjoner til 

initiativer i ERA. 

- Kunnskapsdepartementet skal vurdere å etablere nasjonale referansegrupper på 

prioriterte områder.  

- Kunnskapsdepartementet skal følge opp koblinger mellom ERA og det europeiske 

utdanningsområdet. 

6.5.2. ERA-deltakelse som et verktøy for nasjonal politikkutvikling 

Samarbeid, gjensidig læring og utveksling av god praksis legger grunnlag for gjensidige 

tilpasninger og harmonisering der initiativer på EU- og nasjonalt nivå forsterker og inspirerer 

hverandre. Samarbeidet med Europakommisjonen og EUs medlemsland på områder som 

karriere og rekruttering, infrastruktur og åpen forskning har vært viktig for å utvikle nasjonal 

politikk og styrke rammebetingelsene for norsk forskning og innovasjon. Regjeringen ønsker 

å utnytte mulighetene for læring på en mer systematisk måte enn tidligere. 
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Som en del av ERA-arbeidet følges utviklingen av forsknings- og innovasjonssystemer og 

politikkområder i landene opp gjennom ulike former for monitorering og gjennom dialog med 

medlemslandene og Kommisjonen. Det å kunne sammenligne utviklingen i EU med 

utviklingen i Norge, gir et viktig kunnskapsgrunnlag for utviklingen av norsk politikk. 

Tiltak: 

- Kunnskapsdepartementet skal vurdere hvordan erfaringer og læring fra europeisk 

politikkutvikling kan utnyttes mer systematisk i utviklingen av norsk forskningspolitikk.  

- Kunnskapsdepartementet skal delta i og følge opp resultater fra ERAs 

monitoreringsaktiviteter.  

7. Spredning og bruk av resultater 

Strategien har satt et mål om at deltakelsen skal styrke norsk konkurranseevne og bidra til 

omstilling. Deltakelse i europeisk samarbeid vil bidra til at resulater spres bredt gjennom 

akademisk formidling, utvikling av politikk og forvaltning, videreutvikling av offentlige 

tjenester, involvering av innbyggere og kommersialisering.  

Kunnskap fra prosjekter i Horisont Europa vil fungere som grunnlag for politikkutvikling og 

regelverk. Det er et allment prinsipp i norsk og europeisk lovverk at lovgivningen skal bygge 

på kunnskapsbaserte risikovurderinger, derfor krever en målrettet politikkutforming 

kontinuerlig tilgang på oppdaterte forskningsresultater. Fordi Horisont Europa er tverrfaglig 

og tverrsektorielt vil resultatene være relevant for alle departementenes sektoransvar. I 

tillegg til krav om samarbeid på tvers av fag vil dette vil stille nye krav til departementenes og 

virkemiddelaktørenes engasjement og koordinering.  

Kunnskap fra EU-prosjekter er også relevant for forsknings- og innovasjonsaktører som ikke 

deltar i prosjektene selv. Resultater fra helseforskning kan for eksempel bidra til å heve 

kvaliteten både i forskningen i seg selv, og til at resultatene kommersialiseres, men også få 

betydning for arbeidet med folkehelse (som for eksempel smittevern), regelverk, og 

tjenestene som tilbys innbyggere. 

Deltakelse fra offentlig sektor er avgjørende for å sikre at kunnskap og resultater fra det 

europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet tas raskt og målrettet i bruk for å utvikle 

politikk, løse konkrete utfordringer og oppgaver i sektorer som transport og energi, forbedre 

forvaltningen og utvikle bedre tjenester til befolkningen. Offentlig sektor kan bidra til at 

befolkningen ser verdien av å investere i forskning og innovasjon og at engasjementet for å 

ta nye løsninger i bruk øker. EU legger større vekt på at involvering av innbyggere i Horisont 

Europa. Dette for å bidra til programmets relevans, til at forståelsen av at forskning og 

innovasjon har en viktig rolle i samfunnsutviklingen og til at resultater blir tatt i bruk. 

Kommisjonen vil prøve ut ulike metoder for innbyggerinvolvering i Horisont Europa, spesielt i 

Samfunnsoppdragene i søyle to.  

Aktørenes innsats og samhandling er avgjørende for at Norge skal kunne ta resultater i bruk i 

større grad enn tidligere. Regjeringen oppfordrer derfor alle aktører til å legge til rette for 

dette. UH-sektoren har et særskilt ansvar for å formidle resultater, og for at kunnskap fra EU-
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samarbeidet brukes i utdanningene, og gjennom dette kommer arbeidslivet til gode. I tillegg 

skal UH-sektoren, helseforetakene, instituttene og næringslivet jobbe med innovasjon. 

Næringslivets deltakelse er viktig for å sikre at resultater omsettes til nye og forbedrede 

prosesser, produkter og tjenester. EU etablerer nå virkemidler som skal bidra til samhandling 

mellom ulike grupper, som støtte til økosystemer for innovasjon. 

Tiltak: 

- Virkemiddelaktørene kan bidra til at norske aktører bidrar til å teste ut ulike former for 

innbyggerinvolvering. 

- Virkemiddelaktørene skal legge til rette for at samhandling mellom ulike aktører og at 

kunnskap fra EU-samarbeid blir spredd og utnyttet.  

7. Vedlegg: Monitorering og evaluering av norsk deltakelse i 
det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet  

Oppfølging av måloppnåelsen gjennom monitorering av den norske deltakelsen i ERA og 

Horisont 2020 er nødvendig for å nå ambisjonene for samarbeidet og for å kunne vurdere 

behovet for endringer i innsatsen. Monitoreringen av deltakelsen skal gjøres jevnlig gjennom 

hele strategiperioden. I monitoreringen er det mulig å se hen til EUs oppfølging av 

indikatorene i annex V i Horisont Europa-forordningen, ERA scoreboard og European 

Innovation Scoreboard, i tillegg til å følge med på statistikk fra eCorda-databasen og 

oppdateringene.  

De mest nødvendige indikatorene å følge med på jevnlig er: 

- Returandeler nasjonalt og differensiert per delprogram, forskningsutførende sektor, 

per organisasjon 

- Annen statistikk fra eCorda som for eksempel koordinatorandeler, suksessrater o.l. 

- ERA scoreboard sine hovedindikatorer, inkludert Europan Innovation Scoreboard 

sine indikatorer 

Det er krevende å måle effektene av den norske deltakelsen både fordi de er komplekse, det 

er tidsgap fra deltakelse til vi ser full effekt (latens) og fordi det er ufordrende å tilskrive 

sammenheng mellom deltakelse og virkning (attribusjon). Monitoreringen skal derfor 

suppleres med vurderinger av norsk deltakelse og av stimulerings- og mobiliseringsarbeidet.  

Måloppnåelsen skal evalueres midtveis i strategiperioden. Dette vil gi både gi et bedre 

grunnlag for eventuelle større endringer i innsats og tiltak og vil danne et kunnskapsgrunnlag 

for beslutningen om eventuell fortsatt deltakelse i det europeiske forsknings- og 

innovasjonssamarbeidet fra 2028. 

I midtveisevalueringen skal et bredere sett av indikatorer legges til grunn. Det er viktig å 

velge enkelt tilgjengelige og gode data som kan gi informasjon over en lengre tidsserie, men 

også se på mulighetene for å vurdere disse etter variabler som kjønn, region og sektor der 

det er mulig. Dette kan være indikatorer som også EU benytter i annex V i Horisont Europa-

forordningen, hovedindikatorer som settes for monitorering av utviklingen av ERA, eller som 

benyttes i European Innovation Scoreaboard. Effektene av deltakelse kan ikke alltid 
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kvantifiseres eller måles. Derfor skal målingen suppleres med kvalitative vurderinger som for 

eksempel kan baseres på spørreundersøkelser, intervjuer og dokumentgjennomgang.  

Dette er en ikke uttømmende liste, men indikatorsettet til midtveisevalueringen kan være 

korterere enn listen under: 

Til mål 1: 

- Returandeler (nasjonalt og differensiert) og statistikk om deltakelse fra eCorda 

- Returandel ERC/MSCA og antall ERC-tildelinger i UH-sektoren sammenliknet med 

baromterlandene/nordiske land 

- Suksessrate og prosjektkarakter 

- Reserveliste 

- Publikasjoner 

- Siteringer 

- Andel av RP-output (data, publikasjon, software) som er delt gjennom åpen tilgang 

- Siteringer/fagområdeevalueringer/internasjonalt samarbeid målt gjennom 

sampublisering 

- Antall og andel RP-forskere som har økt ferdighetene sine og som har økt individuell 

impact innenfor sitt felt 

- Kjønnsbalanse forskerpersonale, f.eks. andelen kvinner som Principal Investigator 

eller i toppstillinger i akademia 

- Kjønnsperspektiver i forskning 

- Internasjonal sampublisering både med ERA-partnere og ikke-ERA-partnere per 

1000 forskere i offentlig sektor 

- Andel publikasjoner åpent tilgjengelig 

- Spørreundersøkelse, intervjuer og dokumentgjennomgang 

- Tilslag i EIC Accelerator 

Kommisjonen kommer til å vurdere hvorvidt RP-prosjektene publiseres i tidsskrifter med 

høyere impact-faktor og er av høyere kvalitet enn forskning finansiert av andre kilder, men 

dette strider med DORA-erklæringen som Forskningrådet og flere norske institusjoner har 

signert, og er i mot regjeringens politikk for åpen tilgang. Vi anbefaler derfor ikke å benytte 

dette som indikator for en norsk evaluering av EU-samarbeidet. 

Til mål 2:  

- Tilslag i EIC pathfinder og i søyle 2 

- Økt produktivitet i bedrifter med Forskningsrådets virkemidler som baseline 

- Innovative outputs 

- Antall offentlig-private sampubliseringer per million innbygger 

- Eksport av middels- og høy teknologiprodukter som andel av total produkteksport 

- Kunnskapsintensiv tjenesteeksport som prosentandel av total tjenesteksport 

- Innovasjonsundersøkelsen til SSB 

- Økonomisk vekst målt gjennom økonometriske analyser 

- Spørreundersøkelser, intervjuer og dokumentgjennomgang 

- Patenter 
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Til mål 3: 

- Tematisk gjennomgang av prosjekter i Horisont Europa og Forskningsrådet 

- Spørreundersøkelser, intervjuer og dokumentgjennomgang 

- Tilslag på Samfunnsoppdrag (missions) i Horisont Europa 

- Tilslag på og variabler av Grønn giv-utlysninger i Horisont Europa 

- Antall og andel av RP-prosjekter der innbyggere og sluttbrukere bidrar til samskaping 

av FoI-innholdet 

- Antall og andel av innovasjoner og forskningsresultater som adresserer identifiserte 

politiske omstillingsprioriteringer og globale utfordringer (inkl. bærekraftsmålene), 

inkludert antall og andel av klimarelevante innovasjoner og forskningsresultater som 

leverer på forpliktelser under Paris-avtalen 

Til mål 4: 

- Måloppnåelse på indikatorer for nytt ERA-veikart sammenliknet med øvrige ERA-

land/snitt 

- Evner: antall forskere involvert i å øke ferdigheter (opplæring, mentoring/coaching, 

mobilitet og tilgang til FoI- infrastrukturer), aktiviteter i RP-prosjekter. 

- Karrierer: antall og andel RP-forskere som har økt ferdighetene sine og som har økt 

individuell impact innenfor sitt fagfelt 

- Antallet forskerstilliger publisert gjennom EURAXESS-jobbportal per 1 000 

forskerandel i offentlig sektor 

- Andel forskere som uttrykker tilfredsstillelse med at ansettelsesprosedyrene ved egen 

institusjon er åpne, transparente og merittbaserte (OTMR-prinsippet). 

- Kvinneandel ph.d.-disputerte 

- Arbeidsforhold: antall og andel av upskilled RP-forskere med forbedrede 

arbeidsforhold, inkludert forskerlønninger 

- Offentlige FoU-utgifter (GBARD) som andel av BNP 

- Offentlige FoU-utgifter (GBARD) allokert til transnasjonalt samarbeid per forsker i 

offentlig sektor 

- Samordning av nasjonale virkemidler og virkemidler i Horisont Europa og ERA 

- Utnyttelse av koblinger mellom programmer, målt ved deltakelse i for eksempel 

forskningskomponenten til Europan Universities i Erasmus+ og InvestEU eller ved 

tilslag for utrulling i programmer som European Defence Fund og Digital Europe 

Programme etter finansiering fra Horisont Europa i første omgang. 

- Effekt av arbeidet med synergier mellom langtidsprogrammene 

Til ambisjon om returandel: 

- Halvårlige oppdateringer i eCorda.  

- Utover den nasjonale returandelen, så kan også returandelen sammenliknes 

nærmere mellom land, tidsperioder, ulike programperioder eller mer detaljert mellom 

delprogrammer, koordinatorandeler, finansiell uttelling osv. 
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Norges forskningsråds styre 

Dato

Sted 

Torsdag 12. mars 2021, kl. 10:00 – 15:30

Virtuelt møte (Teams) 

Tilstede: 

Hilde Tonne - leder 
Kenneth Ruud – nestleder 
Jan Magnus Aronsen 
Eli Aamot 
Mette Halskov Hansen 
Pinar Heggernes 
Kirsti Hjemdahl 
Tomas Kåberger 
Karianne Melleby 
Eimund Nygaard 
Lars Harry Vorland 
Christine Daae Olseng 
Lena Cappelen Endresen 

Forfall:   

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 
Tobias Ellingsen, referent 

Bjørn Skavlan, Sak S 18 og Sak S 19 
Johan Skivik Aubell, Sak S 18 
Stig Slipersæter, Sak S 20 
Frode Georgsen, Sak S 21 
Wenche Berntsen, Sak S 21 



Godkjent referat   Styremøte 02/2021

Sak S 14/21 Godkjenning av sakslisten 

Vedtak:  Sakslisten godkjennes. 

Sak S 15/21 Godkjent referat fra styremøte 1/21, 4.feb 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 

Sak S 16/21 Spørsmål om habilitet 

Vedtak:  Ingen inhabile styremedlemmer. 

Sak S 17/21 Orienteringer  

1. Muntlige

Dette var første møte med Mari Sundli Tveit som ny administrerende direktør, derfor det ble 
gjennomført en runde rundt bordet der alle styremedlemmer presenterte seg. Christine 
Daae Olseng og Lena Cappelen Endresen ble introdusert som nye ansattrepresentanter i 
Styret. 

Mari Sundli Tveit orienterte om følgende saker: 

• Bestilling fra KD/NFD om samarbeidet mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge; 
Forskningsrådet og Innovasjon Norge har nylig fått likelydende bestilling fra KD og NFD. 
Departementene ber om en vurdering av utfordringer og muligheter ved samarbeidet 
basert på tidligere dialoger og i lys av virkemiddelgjennomgangen. 

• Grønn plattform – status; Det er bevilget vel 90 forprosjekter og hovedutlysningen er 
nylig lagt ut. Hovedprosjekter som har behov for et samlet offentlig tilskudd på over 50 
mill. kroner vil bli prioritert. Forskningsrådets midler på nær 600 mill. kroner i Grønn 
plattform vil gå til samarbeidsprosjekter, der hhv forskningsinstituttene og næringslivet 
er i front. 

• Offentlig sektor-ph.d.-utlysningen; Utlysningen ble lagt ut 3. mars og allerede nå er alle 
midler uten tematiske føringer brukt opp. Ordningen er rettighetsbasert og 
Forskningsrådet gjør en administrativ vurdering av søknadene mot kriteriene for 
ordningen. Styret ønsket at administrasjonen gjør en vurdering av prosessene for 
ordningen gitt at midlene bevilges i løpet av en uke etter at utlysningen legges ut. 

• Dialogmøte med 12 statlige institutter utenfor grunnfinanseringssystemet; 
Forskningsrådet hadde et møte med de de såkalte "gruppe-II"-instituttene 11. mars for å 
diskutere blant annet pilot for innhenting av nøkkeltall for forskning og økonomi knyttet 
til dette og forskningsfaglig rapportering fra gruppe-II-instituttene. 

• Ny versjon av Prosjektbanken er lansert; Prosjektbanken viser statistikk og informasjon 
om alle prosjekter Forskningsrådet har finansiert siden 2004. Prosjektbanken har nå fått 
en ny og mer brukervennlig drakt og kan vise statistikk for Forskningsrådets bevilgninger, 
EU-prosjekter med norske deltakere og godkjente SkatteFUNN-prosjekter samtidig. 

• Revidering av Maritim21-strategien; Forskningsrådet har av Nærings- og fiskeri-

departement (NFD) fått i oppdrag å revidere Maritim21 strategien. I mandatet står det 

blant annet at Strategigruppen skal utarbeide forslag til en helhetlig, samlet og godt 

forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring. Strategien 
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skal gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn 

skipsfart og digitalisering. 

• Regjeringens arbeid med ny havbruksstrategi; Forskningsrådet har gitt innspill til ny 
havbruksstrategi. Strategien vil også bli et viktig kunnskapsgrunnlag for vårt arbeid med 
porteføljeplan. 

• PILOT-E evaluering; PILOT-E er evaluert av Menon Economics og evalueringen viser at 

ordningen skaper merverdi for samfunnet og tar ut synergier i virkemiddelapparatet. 

• PILOT-E lyser ut tre tema for 2021; Fra hjul til kjøl – utslippsfri maritim nærskipsfart, 
Hydrogen – aktørkoordinering og forsterking av knutepunkt, Et energisystem for 
omstilling (Fremtidens effektive energisystem) 

• Forskningsrådet i media; det har vært en bred dekning av Forskningsrådet i media den 
siste perioden og særlig knyttet til debatten om søknadsprosessen for forskerprosjekter.  

• Rundebordskonferanse om forskningsfinansiering og Forskerprosjekt; Forskningsrådet 
gjennomførte dette den 9. mars og det var nærmere 600 deltakere som deltok. Det har 
kommet gode tilbakemeldinger på webinaret i etterkant. Styret roste konferansen og 
oppfordret administrasjonen til å gjøre lignende på andre områder, som for eksempel 
rettet mot næringslivet.  

2. Saker besluttet av styreleder  

Skriftlig orientering om Oppnevning av nytt styremedlem i Porteføljestyret for Petroleum. 

3. Skriftlige fra administrasjonen 

Nye nasjonale rammer for evaluering av forskning og høyere utdanning – oppfølging i 
Forskningsrådet 

Vedtak:  Orienteringene tas til etterretning. 

Sak S 18/21  Årsrapport 2020 

Mari Sundli Tveit innledet om Forskningsrådets årsrapport for 2020. Årsrapporten er den 

formelle tilbakemeldingen til departementene for bruk av bevilgninger og oppfølging av 

tildelingsbrev. Den overordnede årsrapporten suppleres av departementsvise rapporter. 

Årsrapporten viser at ordinær virksomhet gjennomført fullt ut gjennom pandemien, og at 

det i tillegg er gjort et betydelig arbeid med krisehåndteringen. Yves Boulmer presenterte 

helheten og strukturen i årsrapporten, og gikk gjennom hovedelementene i årsrapporten. 

Presentasjonen la særlig vekt på styrets beretning og årets aktiviteter og resultater. Trine 

Tengblom presenterte i tillegg kort internrevisjonens årsrapport for 2020. Internrevisjonens 

samlede vurdering er at Forskningsrådet i 2020 har gjennomført en rekke tiltak som er med 

på å sikre helhetlig, målrettet og effektiv styring og kontroll av virksomheten. 

Styret takket for en god presentasjon og en grundig og velskrevet årsrapport. Styret ga flere 

innspill til innhold og format for årsrapporten. Styret ønsker at Forskningsrådets strategi 

kommer tydeligere frem i årsrapporten og at rapporten reduseres i omfang til neste år. 

Rapporteringen kan med fordel være mer selvkritisk og balansert i vurderingen av 

måloppnåelse. Styret ba om at det tas in flere konkrete eksempler som viser resultater og 

effekter av forskning finansiert av Forskningsrådet. Styret kom også med konkrete innspill til 

styrets beretning, blant annet at utfordringer knyttet til nedgang i virksomhetsbudsjettet og 

fremtidsutsikter må komme tydeligere frem i beretningen. 
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Vedtak:  Styrets beretning for 2020 godkjennes. Beretningen justeres i henhold til Styrets 
kommentarer. 

Introduksjon til virksomheten og hovedtall bearbeides videre i tråd med eventuelle 
kommentarer fra Styret. 

Styret slutter seg til vurdering av måloppnåelsen som er gjort på de fem målområdene i 
kapittelet om Årets aktiviteter og resultater. Vurderingene justeres i henhold til Styrets 
kommentarer. 

Styret slutter seg til den samlede vurdering av risiko gitt i kapittelet om Styring og kontroll av 
virksomheten. Vurderingen justeres i henhold til Styrets kommentarer. 

Styret slutter seg til Vurderingen av framtidsutsikter. Vurderingen justeres i henhold til 
Styrets kommentarer. 

Styret godkjenner årsregnskapet for 2020 for Forskningsrådet og årsregnskap og budsjett for 
Eiendomsfondet, med resultatregnskap for 2020, balanse pr. 31.12.2020, tilhørende noter og 
kontantstrømsanalyse, slik det framgår av Årsrapport 2020 med vedlegg. Gjenstående midler 
på administrativ avsetning overføres til 2021. Godkjenningen gjøres med forbehold om at 
Riksrevisjonen ikke finner vesentlige feil eller mangler i sin revisjon. 

Administrerende direktør får fullmakt til å ferdigstille og godkjenne departementsrapportene. 

Sak S 19/21 Budsjettforslagsprosess for 2023 

Mari Sundli Tveit innledet i saken og understreket at budsjettforslagsprosessen for 2023 må 

sees i sammenheng med innspillet til langtidsplanen siden 2023 vil være første budsjettåret 

for den nye langtidsplanen. Yves Boulmer presenterte saken. I den foreslåtte prosessen 

legges opp til en god kobling til innspillet til langtidsplanen. Det legges også opp til en 

forenkling av budsjettforslagsprosessen med færre budsjettdiskusjoner i styret og ved at det 

ikke gjennomføres en egen prosess med omprioriteringsforslag. Dette vil også bidra til 

redusert ressursinnsats i administrasjonen. 

Styret støttet forslag til Budsjettforslagsprosess for 2023 og la vekt på viktighet i koblingen til 

langtidsplaninnspillet. Ved behov kan styret behandle budsjettforslaget for 2023 en andre 

gang i oktobermøtet.   

Vedtak:  Styret slutter seg til forslaget til prosess for arbeidet med Budsjettforslag 2023.

Sak S 20/21 Innspill til Langtidsplan – status og forslag til disposisjon 

Mari Sundli Tveit introduserte saken og la vekt på at innspill til langtidsplanen er den 

viktigste strategiske saken for styret i år. Ulike problemstillinger i innspillet vil drøftes på alle 

styremøter fremover. Saken fremmes for å orientere Styret om status for arbeidet, oversikt 

over planlagte styresaker, samt et foreløpig forslag til disposisjon. Stig Slipersæter presenterte 

innholdet i saken og la særlig vekt på å gå gjennom foreløpig forslag til disposisjon for innspillet.  

Styret takket for et godt notat og diskuterte ulike sider av arbeidet med innspillet og 

innholdet i innspillet. Styret ønsker at Forskningsrådet tar utgangspunkt i strategien i 
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arbeidet med innspillet. Trendene som er identifisert er viktige og det er behov for å vurdere 

hvilke konsekvenser de kan ha for FoU-systemet. I arbeidet med systemperspektiver i 

innspillet er det ønskelig at Forskningsrådet vurderer hva som fungerer bra og hva som er 

flaskehalser med mål om å komme med forbedringsforslag. Styret ser fram til videre 

diskusjoner knyttet til innspillet til langtidsplan på kommende møter.  

Vedtak:  Styret tar gjennomgangen av status og videre planer for arbeidet med innspill til LTP til 
orientering. Styret ber om at momentene fra diskusjonen av forslag til disposisjon tas med i 
det videre arbeidet.

Sak S 21/21 Analyse av søknads- og prosjektporteføljen: Forskerstyrte prosjekter 2016-2020 

Mari Sundli Tveit introduserte analysen. Styret har bedt om jevnlig oppdatering på FoU-

porteføljen og denne presentasjonen legges hovedvekten på resultater fra søknads-

behandlingen høsten 2020 og tildelinger til forskerstyrte prosjekter. Frode Georgsen 

presenterte analysen med hovedvekt på fordeling av bevilgninger på forskningsutførende 

sektor.  

Styret diskuterte de ulike elementene i analysen. Det ble påpekt at det er viktig med slike 

analyser av søknader og bevilgninger. I tillegg til dette må Forskningsrådet også følge opp og 

analysere resultater og virkninger fra forskningen som finansieres. Styret ønsker å vite mer 

om hvordan FoU-porteføljen utvikler resultater og innsats.  

Vedtak:  Styret tar de fremlagte analyser til orientering. 

Sak S 22/21 Eventuelt 

Sak S 23/21 Vedtaksprotokoll godkjennes 

Sak S 24/21 Oppsummering 
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Sak S 39.2/21 Orientering om saker besluttet av styreleder 
Til Styret  
Fra Administrerende direktør 

 

Styreledersak 2/21: Oppnevning av nytt styremedlem i Porteføljestyret for klima og polar 
 
Grete Hovelsrud meddeler at hun trekker seg fra Porteføljestyret for klima og polar grunnet 

jobbsituasjon og egen prosjektportefølje. Det er behov for å oppnevne nytt medlem til erstatning for 

henne.  

Administrasjonen ser behov for å styrke styrets kompetanse innen næringsliv og brukermedvirkning. 

Universitets- og instituttsektoren er godt ivaretatt i styret med flere aktive medlemmer. Vi ser at 

trendene i samfunnet krever mer samarbeid på tvers av sektorer og at det er behov for involvering av 

ulike brukere (næringsliv, forvaltning befolkning) for å finne gode løsninger på de store 

samfunnsutfordringene knyttet til klima og polar. For at forskning og innovasjon skal tas i bruk i 

samfunnet må ulike aktører kobles på i viktige klima- og polarspørsmål slik at vi sammen finner 

løsninger som gjør det mulig for oss å nå målene i Parisavtalen, og for å bidra til en bærekraftig 

næringsutvikling hvor klima og miljøhensyn ivaretas.  

Liv-Hege Seglsten er seniorrådgiver i GREENtech, som driver med forretningsutvikling for reell grønn 

vekst og konkurransekraft. Seglsten har ledelsesutdanninger og økonomi fra BI og sosiologi og 

psykologi fra UiT. Hun er spesialist på bærekraftige forretningsmodeller og har lang erfaring med 

prosjektledelse, rådgivning og forretningsutvikling for mer ressurs - og CO2 produktive verdikjeder. 

Hun har erfaring fra bransjer som: teknologi, havbruket, forskning og undervisning, olje & gass, 

energi og reiseliv. 

Liv-Hege Seglsten vil bringe inn verdifull kunnskap og innsikt i styret og utfylle det på en god måte.  

Styreleder oppnevner på fullmakt fra Styret Liv-Hege Seglsten som nytt medlem i Porteføljestyret for 

klima og polar til 30. april 2023.  

 

https://www.livseglsten.com/om-meg
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Sak S 39.2/21 Skriftlige orienteringer fra administrasjonen 
Til Styret  

Fra Administrerende direktør 

 
* Prosjektetablerings – og posisjoneringsstøtte (PES) Horisont Europa  

I forbindelse med at Horisont Europa nå starter opp har administrasjonen gjort justeringer i PES 
Horisont Europa – rammebevilgning. Formålet med rammebevilgningen er å legge til rette for at 
universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak tar ut sitt potensial i Horisont Europa, 
og derigjennom bidrar til at nasjonale mål for norsk deltakelse i Horisont Europa nås.  
 

Justeringene er gjort på bakgrunn av innspill fremkommet i evalueringer, administrasjonens 
erfaringer og innspill fremkommet i høringsinnspill til Kunnskapsdepartementets (KD) arbeid med ny 
strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet. I aktørenes 
ulike høringsinnspill til ny strategi vektlegges behovet, betydningen og innretning av PES-ordningen 
for å nå ambisiøse norske mål med deltakelsen i Horisont Europa.  
 

Formålsteksten er endret og adresserer i større grad enn tidligere Norges potensial og nasjonale 
mål. Det legges opp til strategisk og operativ dialog mellom søker og støtteapparat-NCP.   
 

Det er ikke gjort endringer i hvem ordningen retter seg mot. Den retter seg mot universiteter, 
høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. Disse vil trolig fortsatt stå direkte og indirekte for 
mer enn 70 % av returen i programmet.      
 

Utlysningen er nå toårig slik at den følger lengden på arbeidsprogrammene i Horisont Europa. 
Ordningen har hittil vært ettårig. En toårig bevilgning gir søkerne til ordningen etterspurt 
forutsigbarhet og fleksibilitet, og legger også til rette for en tettere og mer skreddersydd dialog 
mellom søkerne og NCPene om strategiske grep for å nå ambisjoner og mål med deltakelsen. En to-
årig utlysning medfører også en vesentlig arbeidsbesparelse, både for søkere og for Forskningsrådets 
administrasjon.  
  

Det er svært få forskningsorganisasjoner som ikke søker om rammebevilgning. Disse kan fortsatt søke 
om inntil 500 000 kroner per år i støtte til enkeltsøknader fra den åpne PES-utlysningen.  
 

Utlysningen rettes mot fem områder:   
1. Utforme strategi og handlingsplan for deltakelse i Horisont Europa  
2. Posisjonering av egen institusjon  
3. Posisjonering av norske interesser (tidligere "medvirkningsordningen")  
4. Kompetansebygging  
5. Utarbeide prosjektforslag   

  

Søkerne står fritt til å søke om bidrag til planlagte aktiviteter under utvalgte områder eller under alle 
fem områdene.   
 

PES-midlene defineres som formålsforankrede bevilgninger, som kjennetegnes ved 
at vurderinger ikke krever ekstern faglig ekspertise, og ved at det normalt oppfattes som legitimt at 
Forskningsrådets administrasjon fatter beslutninger. Beslutning om bevilgning foretas av 
administrerende direktør.  Søknadene vurderes av et administrativt panel bestående av interne 
ressurspersoner. Tidligere har søknadene blitt vurdert og rammetildeling gitt med utgangspunkt 
i tilgjengelig ECORDA-statistikk. Nå vil søknadene bli vurdert etter de tre faste kriteriene kvalitet, 
effekt og gjennomføringsevne. Kriteriene vektes likt og vurderingene gjøres samlet for alle de fem 
områdene. Karakterskalaen er fra 1-7. Hovedhensikten med nye vurderingskriterier er å kunne gi 
uttelling til søkere som har realistiske og gjennomførbare planer for hvordan de vil ta ut sitt potensial 
i de to første oppstartsårene av Horisont Europa.   
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* Forskningsrådet har fått nytt oppdrag ovenfor 11 forvaltningsinstitutter + Simula (gruppe II 
instituttene) 
11. mars hadde Forskningsrådet første møte i dialogflaten med 12 statlige institutter utenfor 
grunnfinanseringssystemet (de såkalte "gruppe-II"-instituttene). Tema for møtet, som samsvarer 
med oppdragets innhold, var: 

• Forskningsrådets forslag til pilot for innhenting av nøkkeltall for forskning og økonomi knyttet til 
dette 

• Forskningsrådets forslag til forskningsfaglig rapportering fra gruppe-II-instituttene 

• Innspill til diskusjonstemaer for kommende nettverksmøter mellom gruppe-II-instituttene, 
Forskningsrådet og eier-departementene" 

 
Det var meget god oppslutning til dette første møtet i denne gruppen. Leder eller person fra øverste 
ledelse i samtlige institutter møtte, så vel som representanter fra alle ti eierdepartementer. Spesielt 
var det stor interesse knyttet til siste punkt, som omhandlet diskusjonstemaer for kommende møter 
mellom disse instituttene, Forskningsrådet og deres eier-departementer. Her kom det opp mange 
viktige og interessante forskningspolitiske problemstillinger, spesielt knyttet til 
forvaltningsinstituttenes særskilte rolle i forskningssystemet og de vilkår de har for å basere sin 
rådgivning på solid fundert forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Vi er i ferd med å planlegge neste 
møte, som vil være i november.  
 
* PETROSENTER  

har utlyst inntil 2 forskningssentre for petroleum. Utlysningen er rettet mot undergrunnsforståelse, 

som er et temaområde med høy betydning for verdiskaping og realisering av gjenværende ressurser 

på norsk sokkel og med betydning for langsiktig, tverrsektoriell omstilling av petroleumssektoren i et 

lavutslippssamfunn. Forskningsrådet har mottatt 6 skisser fra hhv Universitetet i Stavanger (1), 

Universitetet i Bergen (1), Universitet i Oslo (1), NORCE (2) og SINTEF (1). Søknadsfrist er i september.  

 

* En ny satsing på forskning om global helse  

er nå på plass. Satsingen vil løpe i 10 år og har foreløpig et finansieringsnivå på 50 millioner i året. 

Midlene kommer fra Utenriksdepartementet (bistand) med 40 millioner og Helse- og 

omsorgsdepartementet med 10 millioner. Satsingen vil erstatte det tidligere forskningsprogrammet 

Globvac 2 som utløp i 2020. Det tematiske fokus er noe endret fra tidligere, ved at den nye satsingen 

vil prioritere implementeringsforskning med minst 50% og for øvrig være tematisk ganske åpen. Den 

er allerede lansert av regjeringen ved utviklingsministeren og helseministeren. I tillegg vil resultater 

fra tidligere Globvacprogram og planer for den nye bli presentert på Globvackonferansen 20 og 21. 

april som Folkehelseinstituttet arrangerer på vegne av Forskningsrådet. 

 

* INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon  
INTPART er en ordning for fremragende fagmiljøer som vil øke og formalisere langsiktig samarbeid 

med PANORAMA-landene, samt Frankrike og Tyskland, med vekt på koblinger mellom høyere 

utdannings- og forskningssamarbeid. Det oppfordres til samarbeid med arbeids- og næringsliv. 

Programmet etterstreber en portefølje som dekker alle landene, som omfatter nye og etablerte 

partnerskap, og som har god faglig bredde og stor spredning på institusjoner. INTPART-prosjekter 

involverer både strategisk ledelse og administrasjon, og skal være forankret i søkerinstitusjonens 

strategiske planer. Ordningen administreres av DIKU og Forskningsrådet i felleskap. Budsjett og 

prosjektoppfølging ligger i Forskningsrådet. Budsjettallokeringene til INTPART-ordningen vedtas av 

administrerende direktør på fullmakt fra styret, og bevilgningsbeslutningen er delegert et styreutvalg 

bestående av representanter fra styringsorganer i Forskningsrådet og Diku. 
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INTPART-utlysningen i 2020 er ferdigbehandlet. Kvaliteten på søknadene var usedvanlig høy, og 20 

prosjekter ble tildelt til sammen 200 mill. kroner. Porteføljen som helhet ivaretar INTPART 

målsettinger og andre budsjettlinjers føringer – flere ulike budsjettformål har lagt midler inn i 

utlysningen. Grepene som ble tatt i forkant av 2020 utlysningen ser ut til å ha hatt effekt, både når 

det gjelder kvalitet og relevans. En fjerdedel av prosjektene er innovasjonsorienterte, og noen flere 

har næringslivsrelevans. Utlysning 2020: INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende 

utdanning, forskning og innovasjon (forskningsradet.no). 

 

* EUs grønne giv - bestilling fra NFD om til virkemiddelapparatet  
Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA har nylig fått likelydende bestilling NFD. Bestilling 
omhandler EUs grønne giv/Green Deal og de muligheter dette gir for norsk næringsliv og for den 
grønne omstillingen. Utover at mobilisering og veiledning av bedrifter er fremholdes etterspørres det 
fra NFD en vurdering av hvordan Norge og virkemiddelaktørene er posisjonert inkl en beskrivelse av 
initiativ som løper og initiativ som bør igangsettes. Aktørene skal levere en felles vurdering av 
hvordan de kan bidra til å realisere mulighetene under EUs grønne giv  - hver for seg og sammen, 
samt sammen med andre sentrale aktører. Innspillet skal leveres sent i juni.  

 
* Grønn plattform – status  
Grønn plattform er et oppdrag fra NFD på 1 mrd. kroner over tre år for samarbeid mellom 

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA for å "skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og 

bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling". Det er bevilget vel 90 forprosjekter og 

hovedutlysningen har en søknadsfrist 12. mai. Utlysningen er nylig endret for å forenkle for søkerne 

og prosessen er ytterligere komprimert etter innspill fra NFD. Virkemiddelaktørene vil samarbeide 

om søknadsbehandling og innstilling samtidig som aktørenes metodikk og governance vil legges til 

grunn for bevilgningene.  

 

* Næringslivets tilsøkning er fortsatt stor 
Erfaringene fra 2020 mht til et fleksibelt og mer dynamisk tilbud til næringslivet er videreført i 2021. 

Den første av tre runder med søknadsbehandling av innovasjonsprosjekter er igangsatt etter mottak 

av vel 260 søknader innen medio april. Antall søknader er ca 2x antallet søknader vi mottok våren 

2020. Størst tilsøkning kommer fra helse, dernest energi, IKT og prosessindustri. Omsøkt beløp for 

denne første av tre bevilgningsrunder i 2021 er ca 1 mrd. kroner over totalt tilgjengelig beløp for hele 

2021.    

 

 
 

  

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/internasjonale-partnerskap/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/internasjonale-partnerskap/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/hovedprosjekter/
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Sak 31/21: Innspill til langtidsplanen – styreseminar om utvalgte 
problemstillinger 
Til Styret
Fra Adm dir 

Ansvarlig direktør 
Saksbehandler Stig Slipersæter 
Vedlegg 1. Forsknings- og innovasjonspolitikk for fremtiden 

2. Samfunnsoppdrag 
3. Futures analysis for the Research Council of Norway 
4. Tettere kobling utdanning – forsknings – innovasjon 

Bakgrunn  
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 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. 

Styret drøftet i desember 2020 rammene for innspillet med vekt på trender som har betydning for 
prioriteringene framover. De fleste porteføljestyrene har drøftet de samme spørsmålene med 
utgangspunkt i samme notat som Styret fikk. Porteføljestyrelederne drøftet også prioriteringer for 
Forskningsrådets innspill i fellesmøte 17. mars. Videre drøftet Styret 12. mars utkast til disposisjon 
for innspillet og vedtok rammen. 

Arbeidet med selve innspillet begynner nå og vil stå sentralt i Styrets arbeid de neste månedene. 

Revidert tidsplan for innspillet 
KD har orientert om at frist for innspill fra Forskningsrådet og andre aktører blir 10. september, og at 
det vil bli bredt informert om dette i form av et brev fra statsråden der det inviteres til å komme med 
innspill. Det innebærer at planlagt behandlingstid for vårt innspill reduseres med 1,5 måned 
sammenlignet med opprinnelig fremdriftsplan.  

Justert tidsplan for Styrets behandling blir som følger: 

 Styremøte 29. april: Styreseminar om overordnede forsknings- og innovasjonspolitiske 
prioriteringer 

 Styremøte 10. juni: Første gangs behandling av helhetlig innspill, inkludert mål og strategiske 
prioriteringer 

 Styremøte 9. september: Endelig behandling av helhetlig innspill, inkludert avstemming med 
budsjettforslag 2023 

En konsekvens er at porteføljestyrene må involveres parallelt med Styrets diskusjon i juni. 

Hvorfor saken fremmes 
Saken fremmes for å diskutere noen overordnede problemstillinger og strategiske valg som er viktige 
for utformingen av innspillet. Det er utarbeidet fire notater som tar opp ulike temaer som vil være 
sentrale for innspillet.  

Styret inviteres til å diskutere og gi innspill på: 

 Ambisjonsnivået for den fremtidige forsknings- og innovasjonspolitikken og overordnede 
strategiske problemstillinger i videreutvikling av politikken. 

 Hvordan omtalen av samfunnsoppdrag ("missions") skal innarbeides i innspillet. 
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 Innarbeiding av scenarier, strukturelle prioriteringer og samfunnsoppdrag fra foresight-
prosessen. 

 Hvilke anbefalinger som bør gis for å sikre bedre sammenheng mellom utdanning, forskning 
og innovasjon. 

Hovedpunkter  
Fire bakgrunnsnotater gis oppspill til diskusjon av følgende: 

Vedlegg 1 Forsknings- og innovasjonspolitikk for fremtiden 
Utfordringsbildet har endret seg betydelig siden forrige langtidsplan ble utarbeidet, samt at det har 
vokst fram nye måter å tenke om forsknings- og innovasjonspolitikken. Utfordringene synes større og 
mer akutte, samt at forsknings- og innovasjonspolitikken har blitt tetter innvevd i andre politikk- og 
samfunnsområder. På den bakgrunnen tar notatet opp ambisjonsnivået i Forskningsrådets innspill, 
balansen mellom virkemidlene og behovet for nye virkemidler, samt behovet for å utvikle politikken 
gjennom en lærende tilnærming. 

Vedlegg 2 Samfunnsoppdrag 
Samfunnsoppdrag ("missions") har de siste årene kommet opp som et viktig potensielt nytt verktøy 
for å løse store samfunnsutfordringer. Det finnes ikke noen enhetlig definisjon eller karakteristikk av 
hva som kalles samfunnsoppdrag eller samfunnsoppdrags-orientert politikk. Dette notatet trekker 
opp noen linjer om hvordan vi kan tenke om samfunnsoppdrag i innspillet til langtidsplan basert på 
studier gjort av OECD og Technopolis, anbefalingene fra IAB, samt erfaringene fra arbeidet i EU.  

Vedlegg 3 Futures analysis for the Research Council of Norway 
Notat fra Damvad og Rand Europe med en kort presentasjon av funnene fra foresight-studien. 
Notatet presenterer to sett med scenarier for mulig utvikling for Norge fram mot 2040, et sett av 
ideer til samfunnsoppdrag ("missions") for inspirasjon og diskusjon, og et sett av ideer for 
strukturelle tiltak for å forbedre forsknings- og innovasjonssystemet.  

Vedlegg 4: Tettere kobling utdanning – forsknings – innovasjon  
Langtidsplanen er en plan for både forskning og høyere utdanning, men utdannings-komponenten 
har hittil vært forholdsvis beskjeden sammenlignet med forskningskomponenten. Forskningsrådet er 
bedt av KD om å komme med innspill om hvordan det kan og bør tilrettelegges for tettere kobling og 
økte synergier mellom de tre aktivitetene i hele bredden av systemet, og notatet drøfter hvordan 
koblingen kan styrkes. Den tettere koblingen mellom de tre kan også sees i sammenheng med kravet 
til økt relevans i utdanningene for arbeidsliv og framtidens kompetansebehov. Notatet bygger på et 
tidligere diskusjonsnotat til International Advisory Board med påfølgende diskusjon, samt innspill fra 
rundebordskonferanse Forskningsrådet holdt med sektoren i mars 2021. 

Videre saksgang  
Utkast til Forskningsrådets innspill legges fram for Styret på møtene i juni og september. 

Forslag til vedtak 
Styrets kommentarer legges til grunn for det videre arbeidet med innspill til revidert Langtidsplan for 
forskning og høyere utdanning. 
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Notat Styremøte 3/2021

Sak S 31/21:  Vedlegg 1 – Forsknings- og innovasjonspolitikk for 
fremtiden 

Til Styret 
Fra Administrerende direktør

Ansvarlig direktør 
Saksbehandler Stig Slipersæter 

Bakgrunn 
Langtidsplanen setter rammene for politikken for forskning og høyere utdanning, og implisitt også for 

deler av innovasjonspolitikken, ti år frem i tid. Det er derfor viktig at både innholdet i politikken og 

måten det politiske rammeverket utformes på ivaretar langsiktigheten og samtidig er fleksibelt nok 

til å ivareta endringsbehov undervegs. 

Dette notatet tar ikke opp mål og tematiske prioriteringer, men konsentrerer seg om noen rammer 

eller prinsipper som er viktige i politikkutformingen. Sammen med notatene til Styret om 

samfunnsoppdrag ("missions"), tettere kobling mellom utdanning, forskning og innovasjon, og 

scenarier mm fra foresight-studien trekker det opp noen overordnede rammer for hva som kan 

inkluderes i fremtidens politikkutvikling på området. 

I dette notatet berøres kompliserte temaer på et overordnet nivå. Som ledd i arbeidet med innspillet 

vil det bli utarbeidet flere bakgrunnsnotater som går dypere inn i problematikken som berøres her. 

Utfordringer politikken skal svare på 
Trender og utfordringer er beskrevet i tidligere notater til Styret og er også tema i foresight-studien. 

Her minner vi derfor bare kort om noen viktige utfordringer politikken må bidra til å møte: 

 Skape bærekraft i bred forstand: Motvirke klimaendringer og miljø-ødeleggelser, bevare 

naturmangfoldet, samt utvikle bærekraftig helse- og velferd. 

 Omstilling av økonomien: Bidra til grønt skifte og videreutvikling av kunnskapsintensivt og 

differensiert næringsliv, bidra til utvikling av næringer med eksportpotensiale, tilrettelegge 

for regional utvikling gjennom å svare på regionale kunnskapsbehov.  

 Skape legitime og demokratisk forankrede prosesser: Forsterke det liberale demokratiet og 

en kunnskapsbasert meningsdanning, motvirke mistillit til vitenskapelig kunnskap og forsvare 

akademisk frihet. 

 Bidra til at digitale og konvergerende teknologier tas i bruk i samfunns- og næringsliv, samt at 

det tas hensyn til teknologienes konsekvenser, muligheter og trusler. 

 Bidra til at samfunns- og næringsliv reetableres 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. 
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Utfordringsbildet er betydelig endret fra forrige langtidsplan, og har blitt mer komplekst og behovene 

for problemløsning mer akutte. Dette innebærer behov for nytenkning rundt rollen forsknings- og 

innovasjonspolitikken bør ha i utviklingen av samfunns- og næringsliv. 

Ambisjonsnivået 
Kunnskapen som er nødvendig for å løse utfordringene tilsier i seg selv et høyt ambisjonsnivå for 

politikken. Forskning og innovasjon har blitt, om mulig, et enda viktigere redskap for problemløsning, 

og mange av utfordringene lar seg rett og slett ikke løse uten at ny kunnskap, ny teknologi, nye 

samhandlingsmåter og generell nytenkning rundt nærings- og samfunnsliv. Det innebærer også at 

forsknings- og innovasjonspolitikken må være en integrert del av alle politikkområder.  

Vi observerer at denne måten å tenke 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 og European Recovery Plan. Det 

brukes svært store ressurser i form arbeid og økonomiske investeringer for å skape kunnskapsbasert 

problemløsning, grønn omstilling og gjenoppbygging av økonomien. 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.  

OECD skriver i Science, Technology and Innovation Outlook 2021 – Times of Crisis and Opportunity1 at 

forsknings- og innovasjonspolitikken bør gjennomtenkes på nytt for å håndtere de langsiktige 

utfordringene. OECD oppsummerer følgende (vår oversettelse og forkortet): 

1. Den nåværende krisen tjener som en påminnelse om at politikken må være i stand til å lede 

innovasjonsarbeidet dit det er mest nødvendig. 

2. Håndtering av komplekse problemer som COVID-19 og bærekraft understreker behovet for 

tverrfaglig forskning som dagens forskningssystem, -normer og -institusjoner er dårlig 

tilpasset. 

3. Offentlig støtte til nye teknologier, som "bio-engineering" og robotikk, bør knyttes til bredere 

oppdrag som robust helsevesen, og omfatte ansvarlig forskning og innovasjon. 

4. Doktorgrads- og postdoktor-utdanning bør reformere for å støtte et mangfold av 

karriereveier for å forbedre samfunnets evne til å reagere på kriser og for å takle fremtidige 

utfordringer som klimaendringer som krever forskningsbaserte svar. 

5. Globale utfordringer krever globale løsninger som trekker på internasjonalt forsknings-, 

teknologi- og innovasjons-samarbeid. 

6. Regjeringene bør fornye sine politiske rammer og evner for å oppfylle en mer ambisiøs STI-

politisk agenda. Det bør legges økt politisk vekt på å bygge motstandsdyktige og robuste 

systemer, noe som krever politisk smidighet, understreker behovet for myndighetene å 

skaffe seg dynamiske evner til å tilpasse seg og lære i møte med raske endringer. Å engasjere 

interessenter og borgere i dette arbeidet gir beslutningstakere tilgang til mangfoldig 

kunnskap og verdier, noe som vil bidra til en mer robust politikk. Man må også ha systemer 

for å lære med tanke på forbedring. 

Mye av det som skjer internasjonalt medfører en sammensmeltning av forsknings- og innovasjons-

politikk med næringspolitikk og politikk for utvikling av offentlig sektor. Det betyr blant annet at både 

den politikken som utformes for Norge som nasjon og for Norges deltakelse internasjonalt, vil ha 

betydning for mulighetene vi får til teknologi- og markedsutvikling, markedsadgang og samarbeid om 

1 https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm
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utvikling av offentlige tjenester. Alt dette tilsier at langtidsplanen må ha et høyt ambisjonsnivå for 

hvordan forskning, innovasjon og høyere utdanning skal inngå i omstilling og fornying. 

Bidrag til omstilling av samfunn og næringsliv 
Begrepet transformasjonssvikt tydeliggjør at samfunnet ikke av seg selv omstilles raskt nok eller i 

ønsket retning til å møte de store samfunnsutfordringene. Offentlig forsknings- og innovasjons-

politikk skal bidra til å møte omfattende endringsbehov som fremkommer på grunn av store 

utfordringer samfunnet står overfor, f.eks. knyttet til naturens bærekraft og tålegrenser, velferdens 

bærekraft, pandemier og helseutfordringer.  

Slike utfordringer krever at politikken bidrar til innovasjon i selve forsknings- og innovasjonssystemet 

og videreutvikler systemets evne til å bidra til å løse utfordringene i samarbeid med aktører utenfor 

systemet. Det innebærer at forskerne og institusjonene veves tettere inn i andre politikkområder og 

dels tar ansvar for og blir deltaker i selve politikkutformingen. Det stiller nye krav når det gjelder 

ledelse, organisering, kunnskap og ferdigheter.  

Til tross for stor forsknings- og innovasjonsinnsats og bruk av andre virkemidler, går omstillingen til et 

bærekraftig samfunn i bred forstand for sakte. Det kan derfor være grunn til å utvikle forsknings- og 

innovasjonspolitikken slik at den i større grad bidrar til omstilling. Noen eksempler på tiltak for denne 

typen politikk:  

 Samfunnsoppdrag ("missions"): Samfunnsoppdrag innebærer at forskning og innovasjon 

inngår i samspill med andre virkemidler for å løse et definert problem (se nærmere om 

samfunnsoppdrag i vedlegg 2). Samfunnsoppdrag kan inngå som et forsknings- og 

innovasjonspolitisk virkemiddel der det er stort behov for kobling til andre politikkområder 

og virkemidler, samt inngå som del av et bredere sett av virkemidler i forsknings- og 

innovasjonspolitikken. Samfunnsoppdrag og andre brede tilnærminger kan også bidra til å 

løse opp i sektortenkning og innlåsing som sektorprinsippet kan medføre. 

 Bedre kobling utdanning – forskning – innovasjon: Omstillingsbehovene og de store 

samfunnsutfordringene tilsier at behov for nytenkning om koblingene mellom utdanning, 

forskning og innovasjon (se nærmere om samfunnsoppdrag i vedlegg 4). Befolkningens 

kompetanse for det 21ste århundre, eller framtidskompetanse (ikt- og mediekompetanse, 

evne til å jobbe tverrfaglig og samarbeide, evne til kritisk tenkning, ta til seg ny kunnskap og 

være fleksibel etc.) må utvikles. En slik utvikling i Norge vil være i samsvar med utviklingen i 

EU. 

 Utprøving av nye virkemidler og tiltak i forsknings- og innovasjonssystemet: Forsknings- og 

innovasjonspolitikken er relativt konservativ i den forstand at etablerte virkemidler i stor 

grad videreføres og at det sjelden innføres nye ordninger. Det er gode grunner for det gitt 

behovene for langsiktighet og forutsigbarhet, men det reduserer også mulighetene for å 

finne nye og kanskje mer effektive virkemidler for omstilling. Å gjennomføre eksperimenter 

med nye virkemidler i liten skala kan være en måte å teste ut hvor effektive eller treffende de 

er. Forskningsrådets sentre for fremragende transformasjon; Digitalt Liv Norge (DLN) i 2016 

og Senter for Ansvarlig Forskning og Innovasjon i Norge (AFINO), er eksempler på tiltak for å 

drive læring og utviklingsarbeid innenfor forskning og høyere utdanning.

 Utprøving av nye virkemidler og tiltak som favner bredere enn forsknings- og innovasjons-

systemet: Eksperimenter som omfatter aktører utenfor forsknings- og innovasjonssystemet 

kan være egnet for utprøving av nye løsninger. Samfunnsoppdrag er et eksempel på slike, 

men man kan tenke seg andre typer innovasjonsprosesser og former for samskaping ("co-
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creation") som innebærer integrasjon av kunnskap i vid forstand fra ulike sektorer og 

deltakere. Å trekke på borgernes deltakelse og støtte i store transformative prosjekter/ 

samfunnsoppdrag sees av mange som nødvendig, og kan utgjøre en trend som krever 

forskningspolitisk avklaring og utvikling. Nye digitale løsninger, e-læring etc, kan åpne for at 

ikke-tradisjonelle innovatører kan bli trukket mer med og gi bredere forankrede og dermed 

mer robuste og ansvarlige innovasjonsprosesser. 

Policy-mix og koordineringsbehov 
Det er flere begrunnelser for forsknings- og innovasjonspolitikk og for offentlig støtte til forskning og 

innovasjon.  

 Kunnskapens og forskningens egenverdi begrunner at offentlig forskningspolitikk skal bidra til 

å sikre systematisk og verifisert kunnskap om natur og samfunn, bidra til opplyst debatt og 

kunnskapsbaserte beslutninger, svare på menneskets iboende nysgjerrighet overfor 

omgivelsene, og derigjennom bidra til borgernes dannelse i bred forstand ut fra at dette er et 

gode i seg selv. 

 Politikken skal bidra til å korrigere svikt i markedet for vitenskapelig frembragt kunnskap. 

Kunnskapsproduksjon har betydelige eksternaliteter fordi verdien av kunnskap bare i 

begrenset grad kan skjermes fra andre. Aktørene i næringslivet og offentlig sektor har derfor 

ikke selv insentiver til å frembringe all kunnskap som er samfunnsøkonomisk lønnsom. Staten 

vil derfor finansiere kunnskapsproduksjon som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom, men som 

er samfunnsøkonomisk lønnsom. Offentlige investeringer som motkonjunkturpolitikk 

korrigerer også markedssvikt i den forstand at de motvirker at et marked blir midlertidig 

borte. 

 Politikken skal også bidra til å skape et helhetlig system som ivaretar alle typer 

kunnskapsbehov og bidra til effektiv flyt av kunnskap (korrigere systemsvikt gjennom 

økosystem-tenkning). Systemsvikt innebærer at aktørene i systemet ikke selv klarer å skape 

den nødvendige helheten i systemet som er nødvendig for at kunnskap skal kunne 

produseres og deles (f.eks infrastruktur for forskning, lagring og deling av data, IPR). 

 Politikken skal bidra til å møte omfattende endringsbehov som fremkommer på grunn av 

store utfordringer samfunnet står overfor, f.eks. knyttet til naturens bærekraft og 

tålegrenser, velferdens bærekraft, pandemier og helseutfordringer. Slike utfordringer krever 

at politikken korrigerer transformasjonssvikt og bidrar til innovasjon i selve forsknings- og 

innovasjonssystemet og videreutvikler systemets evne til å bidra til å løse utfordringene i 

samarbeid med aktører utenfor systemet.  

De ulike begrunnelsene for offentlig politikk og investeringer begrunner også ulike typer virkemidler, 

og vekten man legger på begrunnelsene har noe å si for balansen mellom ressursinnsatsen for de 

enkelte virkemidlene. Hvis man tar på alvor at samfunnsutfordringene og omstillingsbehovene er 

store og akutte, kan det fordre en annen vektlegging og balanse enn tidligere. Ikke minst kan det 

kreve at man ser på hvordan ulike finansieringskilder og virkemidler virker sammen og trekker i 

samme retning. Samtidig må man være oppmerksom på at slike tiltak kan medføre økte 

koordineringsbehov. 

Politikken må også ivareta en balanse mellom langsiktighet og fleksibilitet. Forskning er en langsiktig 

aktivitet der kunnskap bygges gjennom felles og samlet global innsats. Det er derfor viktig med 

forutsigbare rammer og kontinuitet i rammer og finansiering. Den langsiktige og solide 

grunnleggende forskningen er fundamentet og en forutsetning for mer kortsiktig innsats og for 

anvendelse av kunnskapen. En fremtidsrettet forskningspolitikk må derfor bygge opp under forskning 
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som gir en bred base av kunnskap om natur og samfunn, og på en slik måte at man har trygghet for 

at man kan fortsette forskningen i takt med at fagfeltene, forskningsfronten og problemforståelsen 

utvikler seg.  

Samtidig er det vesentlig at langsiktighet ikke blokkerer for fleksibilitet og evnen til raske ompriori-

teringer dersom det vurderes som nødvendig. Erfaringene fra pandemien har vist at en solid 

kunnskapsbase også har gjort det mulig å raskt forsterke forskningsinnsatsen på områder som er 

vesentlig for å håndtere utfordringene. Forskningspolitikken må derfor også ha beredskap for, og 

legge til rette for omprioriteringer og forsterket innsats når situasjonen tilsier det. Det gjelder ikke 

bare i krisesituasjoner, men også når forskningsfronten flyttes raskt, nye utstyrs- og infrastruktur-

behov oppstår, nye samarbeidsmuligheter åpner seg etc. 

Konkrete forslag til endringer i balansen mellom virkemidler og eventuelle forslag til nye må komme 

senere. Basert på avsnittene foran kan blant annet følgende eksempler på endringer i virkemidlene 

tenkes: 

 Gjeldende langtidsplan har tre opptrappingsplaner. Det vil være aktuelt å foreslå opptrapping 

på utvalgte områder også i neste plan, f.eks knyttet til de største utfordringsområdene som 

grønn omstilling, digitalisering og bærekraftig velferdsstat. Det kan også være aktuelt å 

foreslå opptrapping på "system-områder" som f.eks digital forskningsinfrastruktur.  

 De store utfordringene, bruk av samfunnsoppdrag etc kan peke i retning av at man tenker 

nytt om finansiering. Foran er det vist til hvordan EU og USA innpasser flere politikkområder 

og ser forskning og innovasjon som del av mer helhetlige satsinger. Tilsvarende kan tenkes 

for Norge der ordningene forutsetter at man arbeider på tvers av den politiske 

sektorinndelingen og etablert arbeidsdeling i virkemiddelapparatet. 

 Regjeringen har foreslått norsk deltakelse i Horisont Europa og er i ferd med å legge fram en 

ambisiøs Strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjons-

samarbeidet. Sammenhengen mellom det nasjonale og det internasjonale blir utvilsomt 

sterkere, noe som kan kreve nytenkning om virkemiddelbruken. 

 Utfordringene har også frembragt andre innovative modeller for finansiering. Blandings-

finansiering ("blended finance") dreier seg om hvordan man kan bruke offentlig finansiering 

til å invitere privat kapital for styrket finansiering for å nå bærekraftsmålene. Det er betydelig 

markedssvikt i finansieringen av bærekraft, samtidig som det også er omfattende systemsvikt 

ved svak kontakt mellom ulike grupper (f.eks. forskningsfinansiering og finanssystemet). Slike 

utfordringer må løses dersom større transformasjoner skal kunne finne sted. 

 Videre kan det være aktuelt med større innslag av samordnet internasjonal finansiering, f.eks 

i Norden eller Europa, eventuelt på særskilte temaer eller mer spesifikke satsinger.  

 En annen tilnærming er å ta utgangspunkt i verdikjeder og hvordan de kan utvikles gjennom 

helhetlig virkemiddelbruk og samspill i virkemiddelapparatet. 

 Styret diskuterte i desember noen elementer i balansen mellom virkemidlene og anbefalte 

noen endringer. Det er neppe grunn til å endre disse, og de kan eventuelt gjentas som del av 

innspillet. 

Premisser for videre arbeid  
Basert på punktene over og vedleggs-notatene foreslås at følgende legges til grunn for videre arbeid 

med innspillet: 

Høyt ambisjonsnivå: Behovene tilsier at langtidsplanen må ha et høyt ambisjonsnivå for 

hvordan forskning, innovasjon og høyere utdanning skal bidra til omstilling og fornying. I 
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dette ligger at Forskningsrådet bør signalisere at betydelige endringer i utfordringsbildet, 

nytenkning om forsknings- og innovasjonspolitikken i andre land og regioner, samt 

anbefalinger fra OECD gir grunn til å tenke i nye baner, samtidig som langsiktighet og 

forutsigbarhet ivaretas. Utfordringene kan tilsi at det er behov for å foreslå kapasitetsløft på 

utvalgte områder, f.eks knyttet til utfordringene innenfor grønn omstilling, digitalisering og 

bærekraftig velferdsstat. Det kan også være aktuelt å foreslå opptrapping på "system-

områder" som f.eks digital forskningsinfrastruktur. 

Behov for nytenkning om finansiering og balansen i virkemiddelbruk: Styrets tidligere 

signaler om balansen i forskningsfinansieringen legges til grunn, men blant annet 

ambisjonene for samarbeidet med EU, samt annet internasjonalt samarbeid, tilsier at 

sammenhengen mellom de nasjonale det internasjonale virkemidlene gjennomtenkes. Videre 

bør behovet for å tenke nytt om samarbeid om finansiering på tvers av land og aktører 

kommuniseres, samt at man må ha beredskap for hurtige omprioriteringer og ekstra innsats, 

samt kunne inngå i forpliktende internasjonalt samarbeid for å løse uforutsette utfordringer 

slik pandemien har vist nødvendighetene av. Samfunnsoppdrag kan være en måte å 

organisere omstillingsarbeid på utvalgte områder, tilnærminger som understøtter 

verdikjeder en annen. 

Utprøving av nye virkemidler og tiltak: Endringer i hvordan forskning og innovasjon er 

innarbeidet i andre politikkområder, f.eks i form av samfunnsoppdrag, forståelsen av 

forskningsbasert kunnskap i samfunnet, beredskapsbehov og behov for å møte det 

uforutsette tilsier at det bør legges til rette for utprøving av nye virkemidler og tiltak, gis økt 

rom for eksperimentering med virkemidler, samt økt brukermedvirkning, samskaping og 

involvering. Forskningsrådet kan i sitt innspill signalisere at det i langtidsplanen bør legges til 

rette for uttesting av tiltak i liten skala kan være viktig med tanke på læring for senere 

oppskalering. 
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Notat Styremøte 3/2021

Sak S 31/21:  Vedlegg 2 – Samfunnsoppdrag 
Til Styret 
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør 
Saksbehandler Philip Lorentzen, Svend Otto Remøe, Stig Slipersæter

Bakgrunn  
Samfunnsoppdrag ("missions") har de siste årene kommet opp som et viktig potensielt nytt verktøy 

for å løse store samfunnsutfordringer. Kartlegginger av internasjonal forsknings- og 

innovasjonspolitikk viser at det ikke finnes noen enhetlig definisjon eller karakteristikk av hva som 

kalles samfunnsoppdrag eller samfunnsoppdrags-orientert politikk. Det har snarere oppstått en rekke 

underkategorier som ulike initiativer kan sorteres inn i.  

Denne saken forsøker å trekke opp noen linjer om hvordan vi kan tenke om samfunnsoppdrag i 

innspillet til langtidsplan basert på studier gjort av OECD og Technopolis, anbefalingene fra IAB, samt 

erfaringene fra arbeidet i EU.  

Hvorfor saken fremmes  
Saken fremmes for å tydeliggjøre samfunnsoppdrag som verktøy og hva som kreves for å benytte 

dette verktøyet. 

Styret inviteres til å diskutere 

 Hva Forskningsrådet bør anbefale vedrørende bruk av samfunnsoppdrag som arbeidsform 

 Hva Forskningsrådets innspill til LTP om samfunnsoppdrag skal innebære 

Hovedpunkter  
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 våre kollegaer i 

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

En intern kartlegging viser at Forskningsrådets deltakelse i missions initiativer i tillegg er knyttet til to 

grupper: 

 Ledelse og deltakelse i internasjonalt arbeid på områder der Norge har en sterk internasjonal 
posisjon og dermed er en attraktiv partner og tar internasjonalt ansvar. Her inngår en rekke 
initiativer innen internasjonalt arbeid på hav-området og Accelerating CCS-technology (ACT) 
som er et internasjonalt samarbeid for å utvikle teknologi som muliggjør CCS.  Dette er 
områder der Norge har vært aktive i mange år og vil fortsette slikt arbeid også i årene 
fremover – uavhengig av om det kalles missions. 

 De fem missionssatsingene som inngår i Horisont Europa:  
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o Cancer. Til tross for stor innsats så er kreft fortsatt et stort problem i EU. 
Hovedambisjonen er: "By 2030, more than 3 million lives saved, living longer and 
better” 

o Starfish 2030 – Restore our ocean and waters. Hovedambisjonen er å øke kunnskap 
om, og gjenopprette og ivareta økosystemene i havene og ferskvannsmiljøene innen 
2030 

o Soil Health and Food. Hovedambisjonen er: "Caring for Soil is Caring for Life: Ensure 
75% of soils are healthy by 2030 for healthy food, people, nature and climate" 

o Climate-neutral and smart cities. Hovedambisjonen er: "100 Climate-neutral Cities 
by 2030 – by and for the Citizens" 

o Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation. Hovedambisjonen 
er: "A climate resilient Europe, Prepare Europe for climate disruptions and accelerate 
the transformation to a climate resilient and just Europe by 2030" 

OECD har laget en oversikt over "mission oriented innovation policies (MOIP)", med en norsk 

casestudie som inkluderer Pilot-E. De finner missonsliknende trekk ved Pilot-E ordningen og 

anbefaler at man utvider metoden til nye områder (scale-up), men også utvikler satsinger som er 

forankret på departementsnivå (level-up). Dagens Pilot-E er drevet fram og styres i 

virkemiddelapparatet. OECD fant at MOIP ofte defineres i en nasjonal kontekst med utgangspunkt i 

nasjonale institusjoner og strukturer. De finner også at målformuleringer for samfunnsoppdrags-

satsingene ofte oppstår underveis i prosjektet og ikke før satsingen etableres. 

OECD sin kartlegging viser at norsk FoUI politikk allerede inneholder mange elementer som har noen 

av egenskapene til samfunnsoppdrag, men at vi ikke har tradisjon for store, sektorovergripende 

satsinger som koordineres på regjeringsnivå.  

Utviklingen av samfunnsoppdrags-begrepet har åpnet for å foreslå nye koordinerte satsinger der de 

er formålstjenlige. Dersom vi skal tilføre noe nytt i den nasjonale verktøykassen, kan vi derfor 

benytte en ambisiøs definisjon av samfunnsoppdrag, slik IAB anbefaler og som vil være i tråd med 

OECDs anbefaling om "level-up" over:  

Mission-oriented policies are large-scale initiatives with clear objectives, and they have a significant research 

and innovation component as part of a wider package of policies or instruments, e.g. regulatory measures. The 

following are the key ingredients to a well-founded mission-orientation in R&I to address global challenges 

 A mix of supply-side and demand-side instruments 

 Long-term direction setting with strong public leadership and funding  

 Horizontal and vertical coordination between levels of government and agencies  

 Dynamic and purposeful regulation, policy and legal frameworks  

 Demand articulation and engagement of users and citizens  

 Rigorous monitoring and evaluation systems  

 Empowered governance (structure) that can be easily identified and that can be held accountable for 

achieving the results  

 A sense of urgency that is shared amongst a broad category of stakeholders 

IAB anbefaler at samfunnsoppdrag i Norge bør ta utgangspunkt i norske behov og problemstillinger 

og så hekte oss på relevante internasjonale samarbeidsarenaer. 

Alternativet er å benytte en vid definisjon av samfunnsoppdrags-orientert politikk. Da kan vi 

innlemme en stor del av vår eksisterende, målrettede aktivitet i en oversikt over tiltak. Fordelen med 

en slik inngang er at vi kan demonstrere at Forskningsrådet er fullt ut i stand til å lede og koordinere 
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samfunnsoppdrags-satsinger og at denne arbeidsformen på ingen måte er ny for oss. Det vil også 

unngå en teoretisk diskusjon om en satsing er tilstrekkelig "samfunnsoppdrags-aktig" til å fortjene 

merkelappen samfunnsoppdrag. Vi vil i så fall kunne fokusere på problemet som skal løses eller 

muligheten som skal gripes og så sette sammen tiltak som er nødvendig basert på hva som kreves for 

å gripe muligheten/løse problemet. 

Mulige anbefalinger  
Det har begrenset verdi å sette nye betegnelser på godt etablerte arbeidsformer. Sannsynligvis 

krever omstillingen som Norge og verden nå gjennomfører nye arbeidsformer. Samfunnsoppdrag er 

en mulig slik arbeidsform. Da er det viktig å unngå at vi fremstiller godt etablerte ordninger og 

arbeidsformer som noe nytt og forventer at disse skal føre til nye resultater. De etablerte 

arbeidsformene har bevist sin effektivitet og bør kunne fremmes som forslag der de er relevante og 

effektive. Forskningsrådet bør kunne gi forsknings- og innovasjonspolitiske råd som er konsistent i 

begrepsbruken og tilpasset den utfordringen som skal møtes.  

Anbefalinger for Forskningsrådets innspill til LTP om samfunnsoppdrag: 

 Problemet som skal løses må eies på et høyere nivå enn virkemiddelaktørene og helst være 

politisk forankrede mål i form av stortingsmeldinger eller strategier forankret i regjeringen. 

 Gjennomføringen må kreve involvering av flere aktører, ikke kunne løses av f.eks. 

Forskningsrådet alene. 

 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. 

 Forskningsrådet bør fortsatt foreslå og lede strategiske, forskningsbaserte satsinger som er i 

tråd med den mangeårige praksisen og erfaringen som er etablert – uten at dette 

nødvendigvis karakteriseres som samfunnsoppdrag. 
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Futures analysis for the Research Council of Norway 

The purpose of this document is to summarise for the Executive Board of the Research Council of Norway (RCN) a selection of key 

findings from the research that has been undertaken on the RCN-commissioned foresight study to help inform the future of research and 

innovation (R&I) in Norway. The study focusses on the five strategic areas identified in RCN’s current strategy: (i) oceans; (ii) green 

transition; (iii) health and welfare; (iv) cohesion and globalisation; and (v) technology and digitalisation. The study will contribute to the 

development of a robust evidence base for RCN’s input to the revision of the Long-Term Plan for Research and Higher Education 2019-

2028 and help inform RCN’s internal decision making, strategies, and organisational activities. This note provides a high-level overview 

of findings associated with the indicative priority missions and structural measures (these will be refined and elaborated upon in the final 

reports). Further information on the methods, trend analyses and drivers of change used for the scenario development phase of the study was 

provided in the note developed for the Board meeting in February 2021.  

 

Future scenarios  

We analysed the information collected in the trend analyses to develop two sets of future scenarios, each set 

containing four distinct scenarios.1 In the figures below, we provide concise summaries of the narratives for the two 

scenario sets. The first scenario set broadly focuses on Norway in a national context (i.e. more related to Norway’s 

domestic agenda) while the second set focusses on Norway in a global context (i.e. more related to Norway’s 

outward facing role). The scenarios facilitate the anticipation of what might happen in the next 20 years and help 

reflect changes in the wider R&I system as well as the wider ‘macro’ environment. We used the scenario sets as the 

basis for discussions at two virtual foresight workshops organised on 23 and 24 March 2021 and attended by 45 

stakeholders (across academia, industry, the third sector, and RCN).2 Using the scenarios to represent a range of 

distinct and plausible future states, workshop participants examined and validated a series of indicative priority 

missions and discussed potential structural measures.  

 
 

Concise summaries of four scenarios corresponding to future scenario set 1: Norway in a national context  

 
 

 
1 Information on how we constructed the scenarios and the rationale for developing two broad scenario sets was provided in the previous note submitted 
to the Executive Board in February 2021. 
2 We have also developed more comprehensive versions of the scenario narratives (these were shared with the participants in advance of the workshops).  
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Concise summaries of four scenarios corresponding to future scenario set 2: Norway in a global context 

 

 

 

 

Indicative mission ideas for further consideration 

A set of policy levers or actions will be required by RCN to help steer the system towards the outcomes of interest 

(i.e. to achieve a ‘well-functioning R&I system’) through its three overarching objectives for the current strategy period 

(i.e. ground-breaking research and radical innovation; sustainable development; and restructuring of the business and public 

sectors). Thus, identifying and implementing a series of strategic and challenge-based actions – i.e. priority missions 

– within and across RCN’s five strategic areas could help form the basis for recognising concrete focus areas for the future. 

For this study, we regard missions as targeted, timebound, concrete priority actions that RCN together with other 

stakeholders could consider implementing in the future – to help achieve their overarching objectives (over a roughly 10-

year time frame). Public purpose and societal impact lie at the heart of missions.  

Drawing on information collected during the trend analyses and expert inputs throughout the study, the mission ideas have 

been proposed, as far as possible, in areas where Norway has competitive advantages, where its institutional capacities 

and capabilities are strong, and where national, social, economic or environmental challenges are critical. The mission ideas 

we have highlighted are not intended to be definitive. Rather, they represent a broad spectrum of ideas for further 

consideration and exploration by RCN and other stakeholders that might be involved in the process to implement any 

missions in the future. Some mission ideas are wide-ranging and cover two or more strategic areas while others are more 

specific. Indeed, a selection of missions are intentionally comprehensive and could horizontally apply to several (and in 

some cases all the) strategic areas as well as other areas of R&I. Furthermore, several missions overlap and interact with 

other missions. All the missions will require an active, multi-stakeholder approach to be implemented and are cross-

cutting in terms of sectors and disciplines involved. In general, their implementation will also need to incorporate social 

sciences, humanities, legal and ethical perspectives. Finally, the missions must engage the public regularly and be 

evaluated against a set of criteria. In the infographic below, we provide an overview of indicative mission ideas that have 

been articulated within, across and outside the strategic areas.3 Details regarding potential targeted focus areas and outcomes 

for each mission are provided in an accompanying annex document. 

 
3 In the infographic, we highlight the broad links between the priority missions and the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) 
and the clusters under Pillar II of Horizon Europe. The UN SDGs mentioned include: 1: No poverty; 2: Zero hunger; 3: Good health and well-being; 
4: Quality education; 5: Gender equality; 7: Affordable and clean energy; 8: Decent work and economic growth; 9: Industry, innovation and 
infrastructure; 10: Reduced inequalities; 11: Sustainable cities and communities; 12: Responsible consumption and production; 13: Climate action; 14: 
Life below water; 15: Life on land; and 16: Peace, Justice and Strong Institutions. The Horizon Europe Clusters under Pillar II includes: 1: Health, 2: 
Culture, Creativity and Inclusive Society, 3: Civil Security for Society, 4: Digital, Industry and Space, 5: Climate, Energy and Mobility, and 6: Food, 
Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment. 

https://sdgs.un.org/g
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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Structural measures for further consideration 

The successful implementation of missions will require a mix of robust and co-ordinated structural measures to 

be established by RCN and other stakeholders within the Norwegian R&I system (alongside potentially enhancing 

existing measures). These are system-level instruments and policies to help develop a resilient R&I 

environment in Norway, and which also address the wider performance of the Norwegian R&I system in terms 

of RCN’s three overarching objectives. While some structural measures might be more specific than others and 

possibly more applicable to certain strategic areas, more generally, they are intended to span the entire R&I system. 

As shown below, to meet these high-level needs, a series of more specific measures for the RCN and the wider R&I 

system could be considered.4  

 

Structural measure needs Exemplar structural measures 

Need 1: There is a need to 

increase access to and sharing 

of R&I data between public 

and private actors and across 

sectors in Norway – to support 

private and public innovation, 

develop new industries, and the 

transformation to sustainable 

societies and businesses  

• While Norway, like many other countries, has implemented initiatives that 

foster and enhance access to and sharing of public research data, it does 

not have many policies and principles that target the access and sharing of 

data between the public and private sector. Norway can develop more 

ambitious data sharing policies and principles that encourage data sharing 

practices of both public and private R&I data. Norway can, for example, look 

to the UK Biobank, the large-scale biomedical database and research 

resource, which provides researchers access to health data, fostering 

collaboration between experts from academia, industry, charities, and 

government.  
Need 2: Many Norwegians are 

currently employed in 

occupations that are likely to 

change radically or even 

disappear entirely by 2040. 

There is a need for both 

research and innovative 

practical ideas to support the 

development of a future-proof 

Norwegian workforce  

• Norway could establish a Future Skills Research Centre with the aim to help all 

Norwegians better understand future skills priorities, knowledge gaps, and 

leading practices, and help build capacity to address the needed demands. 

For example, the Swedish National Center for Applied Artificial Intelligence 

has provided the public online course Elements of AI to almost half a million 

people. 

• Norway can put in place more ambitious measures to support research and 

practical ideas that can deliver solutions to tackle the challenges presented 

by the changing labour market. For example, a large-scale R&I programme 

can deliver data and knowledge on future skills needs. This could be inspired 

by the skills taxonomy in the UK.   
Need 3: There is a need to 

further support and promote 

collaborative research-based 

and interdisciplinary innovation 

between different sectors in 

Norway. Challenges currently 

relate to combining local, 

global and national 

knowledge, and insufficient 

national and international 

networks.   

• Norway already has several collaborative support measures and programmes 

in place, such as the Large-scale Interdisciplinary Researcher Project. 

However, Norway can further align the collaborative support programmes 

within a broader supporting and complementary set of policies which can 

capitalise on their outcomes. Norway can, for example, promote 

interdisciplinarity by requiring collaboration between two or more academic 

disciplines in some calls.   

• Creating policy labs and boundary organisations could also help promote 

innovation. Norway can draw inspiration from policy labs in the EU focussed 

on innovation in the public sector (e.g. the European Projects Information 

Center Policy Simulation Research Lab in Athens), local and regional 

economic development (e.g. Ciutat Beta in Barcelona), and jobs and growth 

(e.g. Gdynia Innovation Centre Design Silesia in Poland).  
Need 4: Beyond the oil and gas 

sector, there is a need for the 

Norwegian R&I system to 

increasingly support new 

industry development, 

including but not limited to 

SMEs and start-ups 

• Promoting fewer but stronger national industry clusters could provide other 

industries with the size, professionalism and know-how needed to attract R&I 

funds to compete with the oil and gas sector. Denmark has taken a similar 

cluster approach, that can produce industry-relevant research of high 

quality, and the establishment of The Danish Board of Business Development 

as a central authority. 

Need 5. There is a need to 

further actively promote open 

science in Norway as it 

strengthens the scientific 

foundation to find solutions for 

the grand challenges of our 

time (e.g. climate change, the 

COVID-19 crisis). 

• Norway has invested in setting up an infrastructure to promote open 

science, including online repositories, databases, archives and digital 

platforms containing information on research and development projects 

and researchers. Establishing an Open Science Fund (e.g. inspired by the 

Netherlands and France) could financially support open science projects, 

including projects aimed at developing innovative ways of (open access) 

publishing, the findings, accessibility, interoperability, and reusability (FAIR) 

sharing of data or software.  

 
4 This is by no means an exhaustive list but aims to provide a first overview of the possible focus points moving forward. A final list of structural 
measures including in-depth descriptions will be provided in the final report.   

https://www.ukbiobank.ac.uk/
https://www.ai.se/en/elements-ai
https://www.escoe.ac.uk/the-first-publicly-available-data-driven-skills-taxonomy-for-the-uk/
https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/large-scale-interdisciplinary-researcher-project/
https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/files/2016/10/Mapping-policy-labs-in-EU-MS.pdf
http://clusterexcellencedenmark.dk/da-DK/UK.aspx
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/
https://www.nwo.nl/en/news/new-funding-instrument-stimulate-open-science
https://www.ouvrirlascience.fr/open-science/
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Need 6: To keep up with the 

pace of change in technology 

while also fostering innovation 

and mitigating against 

potential risks, there is a need 

to experiment with new types 

regulatory practices and 

approaches.  

• Sandboxes or regulatory free zones can enable innovation to happen more 

freely, by allowing firms to test financial products, services or models with 

customers in a controlled environment. For example, Association of 

Southeast Asian Nations and GSMA has created a regulatory pilot space for 

companies to test the impact of policy solutions on cross-border data flows. 

Innovation hubs can also provide schemes for firms to engage directly with 

supervisors for clarifications or non-binding guidance. For example, the 

Estonian Innovation Hub for Fintech services provides direct support to 

specialists and guidance of legal frameworks for Fintech companies.    

 

  

https://biac.org/wp-content/uploads/2021/02/Final-Business-at-OECD-Analytical-Paper-Regulatory-Sandboxes-for-Privacy.pdf
https://biac.org/wp-content/uploads/2021/02/Final-Business-at-OECD-Analytical-Paper-Regulatory-Sandboxes-for-Privacy.pdf
https://www.fi.ee/en/finantsinspektsioon/financial-innovation


 

6 
Not cleared for open publication 

 

Annex A. Indicative mission ideas and exemplar targeted focus areas 

In the table below, we present for each indicative mission, a selection of potential targeted focus areas. These are not intended 

to be definitive; they represent a spectrum of potential areas of emphasis in relation to the missions for further consideration 

by RCN and other stakeholders. To varying degrees, the missions and focus areas capture evidence analysed during the trend 

analyses for the five strategic areas conducted in the first phase of the study. A set of preliminary missions and associated 

focus areas were discussed and validated at two foresight workshops organised on 23 and 24 March 2021 and attended by 

45 stakeholders (across academia, industry, the third sector, and RCN). The information presented in the table below reflects 

updates and refinements based on feedback received at the workshops. The table should be read in conjunction with the 

Executive Board meeting note submitted to RCN on 16 April 2021.  

 

Indicative missions and exemplar targeted focus areas (the mission ideas broadly related to Norway in 

a national context are highlighted in light blue; the mission ideas broadly related to Norway in a global 

context are highlighted in light green; the cross-cutting mission ideas are highlighted in light purple) 

M1 Make Norway's (largest) cities climate neutral 

Exemplar targeted focus areas: Further % reduction in greenhouse gas emissions in key sectors across 

Norway's (largest) cities ultimately achieving carbon neutrality; implement sustainable, greener, 

resource efficient, and inclusive measures (for example, in relation to land use and transport, energy use 

in the built environment, consumption and waste, and adaption to climate change) 

M2 Actively address the impacts of non-communicable diseases in Norway 

Exemplar targeted focus areas: Reduce (X% reduction in) the number of deaths caused by non-

communicable diseases (NCDs); actively treat, prevent and reduce the prevalence of risk factors in the 

Norwegian population (e.g. harmful use of alcohol, physical inactivity, salt/sodium intake, tobacco use, 

raised blood pressure, diabetes, obesity, air pollution); improve system-wide responses such as drug 

therapies (e.g. to prevent heart attacks and strokes), medicines and technologies to treat NCDs; 

support and improve the quality of life of people affected by NCDs in Norway (across all segments of 

the population) 

M3 Substantially reduce the prevalence and impact of mental illness in Norway 

Exemplar targeted focus areas: Improve and ultimately transform the way in which mental illness in 

Norway is effectively prevented, detected, diagnosed (including early interventions), and treated to 

help reduce its prevalence and impact throughout society (e.g. at home and in work environments); 

ensure evidence-based research efforts are concentrated in these and other related areas (such as the 

causes of mental illness, and recovery) and translated into practice (e.g. to improve the reach and 

outcome of mental health services throughout Norway); support and improve the quality of life of 

people affected by mental illness in Norway (across all segments of the population) 

M4 Establish Norway as a global knowledge leader in personalised medicine and healthcare 

Exemplar targeted focus areas: Put Norway at the forefront of developing cutting-edge and responsible 

personalised medicine approaches and patient-centred care; translate these into practice to improve 

patient care and outcomes, and to avoid unnecessary health costs; roll these out across all segments of 

the population in Norway; actively address the potential ethical, societal and legal challenges involved 

in development and adoption 

M5 Accelerate people-centred, data-driven strategies to digitally transform and improve Norway's health 

and care system 

Exemplar targeted focus areas: Further leverage Norway's research and innovation strengths in data-

driven technologies (e.g. AI, machine learning, nanotechnology, biotechnology, etc.) and the 

translation of these into practice to improve the prevention, diagnosis and treatment of diseases and 

illnesses; actively address the potential ethical, societal and legal challenges involved in development 

and adoption; ensure that all segments of the population in Norway are positively impacted 

M6 Improve the quality of life and health of an ageing society in Norway 

Exemplar targeted focus areas: Ensure that people in Norway can live longer lives (e.g. X extra years) 

healthily and independently while reducing the inequalities  between different parts of society; 

increasing the number of healthcare personnel with relevant skills and capabilities to support an ageing 

population (and the retention of these personnel); increase the adoption of relevant technologies and 

related services that contribute to healthier and independent living for the elderly (including helping 

with social connectedness and other areas related to improving quality of life); ensure adequate 

support structures are established and available to all segments of Norwegian society 
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Indicative missions and exemplar targeted focus areas (the mission ideas broadly related to Norway in 

a national context are highlighted in light blue; the mission ideas broadly related to Norway in a global 

context are highlighted in light green; the cross-cutting mission ideas are highlighted in light purple) 

M7 Accelerate the transition to a sustainable circular economy in Norway 

Exemplar targeted focus areas: Develop a sustainable and substantially circular economy in Norway 

with progressively diminishing use of resources (X% reduction in resource use) as Norway progresses 

towards that target; improve circular business models and resource efficiency; reduce the extent of and 

dependence on extraction (e.g. of metals, minerals, fossil fuels); improve supply security; increase 

consumer awareness of the circular economy; create a strong repair, reuse and recycling economy; 

improve circularity across specific sectors (e.g. housing, nutrition, mobility, services, consumables, 

healthcare, and communication)  

M8 Preserve and secure a resilient and robust democracy for future Norwegian generations that is 

characterised by high levels of trust and transparency 

Exemplar targeted focus areas: Proactively facilitate broad-based political participation of Norwegian 

publics (e.g. by increasing voter turnout and representativeness); strengthen efforts to protect electoral 

processes (e.g. free and fair elections); increase transparency of targeted political content; support 

media freedom and pluralism; enhance efforts to counter the spread of disinformation; improve media 

literacy; ensure inclusive and participatory decision-making at all levels; reduce segregation in the 

labour market; eliminate discrimination against migrants (e.g. in the labour market); increase investment 

in R&I activities to better understand conditions to preserve an inclusive and diverse society 

M9 Ensure decent work for all people in Norway 

Exemplar targeted focus areas: Promote and accelerate inclusive, diverse and decent work for all 

people in Norway across all segments of the population (including integration of immigrants into the 

labour market; increasing youth employment; improving quality of work, working conditions, job 

satisfaction, etc.; ensure equal access); achieve productive employment for the Norwegian workforce 

that is able to adapt to digitalisation/automation 

M10 Establish a resilient and sustainable blue economy in Norway 

Exemplar targeted focus areas: Increase the sustainable use of ocean-based resources to achieve 

economic growth in Norway; preserve (and improve) the health of the coastal and marine environment 

around Norway; actively invest in ocean mapping and ocean management programmes; strengthen 

Norway's (international) position and expertise with regard to ocean ecosystems (including ocean 

governance); put Norway at the forefront of R&I activities associated with key sectors of strength (such 

as aquaculture, fisheries, petroleum and shipping); minimise the impacts of ocean acidification; 

examine and invest in opportunities for offshore renewable energy to enable coastal and maritime 

markets in the long-term; actively support efforts to promote oceans as a sustainable and safe source of 

food; ensure the inclusion and active participation of all societal groups  

M11 Position Norway as a global leader in combating marine pollution and establish a Norwegian ocean 

ecosystem free of marine pollution 

Exemplar targeted focus areas: Leverage Norway's world-leading ocean management capabilities and 

expertise to substantially reduce the amount of marine pollution and hazardous substances (including 

plastics) entering the ocean environment around Norway (including that arising from land-based 

activities); remove/clean up marine pollutants (including plastics) that are already present in the ocean; 

spearhead international efforts in reducing global marine pollution; reduce greenhouse gas emissions 

from marine activities such as domestic shipping and fisheries 

M12 Enhance Norway’s world-leading capabilities and expertise in future maritime technologies 

Exemplar targeted focus areas: Put Norway at the forefront of successfully developing, deploying and 

scaling up a range of innovative, clean technology solutions applicable to the marine environment 

around Norway; responsibly use data to inform ocean management related decision-making; 

strengthen Norway's position as an international leader in green shipping; position Norway as a global 

leader in leveraging the opportunities offered by maritime technologies while addressing the risks and 

challenges associated with deploying these technologies; actively promote co-operation (regional and 

international) between relevant stakeholders in this area 

M13 Significantly reduce Norway’s transport-related emissions 

Exemplar targeted focus areas: Considerably reduce (X% reduction in) greenhouse gas emissions from 

the entire transport sector in Norway (including terrestrial and maritime transport) and make it fully 

sustainable; promote and invest in R&I activities to develop and adopt climate-friendly technologies, 

innovations and infrastructure at scale across all segments of the transport value chain (e.g. including 

but not limited to making shipping and maritime passenger transport greener); play a leading role in 

developing collaborations, improving education, understanding behavioural patterns, raising 

awareness, and enhancing capacity building measures related to climate change mitigation, 

adaptation and impact reduction 
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Indicative missions and exemplar targeted focus areas (the mission ideas broadly related to Norway in 

a national context are highlighted in light blue; the mission ideas broadly related to Norway in a global 

context are highlighted in light green; the cross-cutting mission ideas are highlighted in light purple) 

M14 Protect, value and restore Norwegian biodiversity and reduce its degradation and loss 

Exemplar targeted focus areas: Significantly reduce (X% reduction in) and ultimately halt biodiversity loss 

in Norway's natural environment and further afield (that might result from Norwegian activities); actively 

engage in activities and play a leading role in actions and decision-making that help sustainably use, 

conserve and appropriately restore well-functioning, diverse and healthy natural land and water 

ecosystems (e.g. through environmental conservation and ecological restoration activities such as 

rewilding); promote growth of the green economy; promote the importance of and integrate 

biodiversity values into national and international planning and activities 

M15 Establish Norway as a knowledge leader in global change processes, development and international 

relations 

Exemplar targeted focus areas: Develop actionable insights (e.g. through evidence-based research) 

into and better understanding of international governance/leadership structures and how issues such as 

emergencies, conflict and other humanitarian crises affect the Norwegian and global population (and 

the potential links between these); mobilise governments, organisations and communities to test 

innovative solutions and new ideas to tackle these and other issues; build capacity at all levels to 

increase the number of people in the Norwegian workforce who work in international organisations (e.g. 

in peacekeeping and international development); stimulate broad participation and strengthen 

constructive cooperation/collaboration at the global and regional levels 

M16 Actively contribute to healthy, safe and sustainable food systems 

Exemplar targeted focus areas: Increase sustainable, climate-resilient, food production - nationally and 

globally; increase access to safe and healthy food while reducing food waste and loss; ensure that food 

production systems can provide food to improve quality of life and health; stimulate 

innovations/technology development and adoption to accelerate the transformation of food 

M9systems (e.g. in relation to improving productivity, supply chain efficiency and transparency); actively 

position Norway as an international thought and knowledge leader with regard to effective food 

systems governance; promote international co-operation (e.g. in relation to R&D, agricultural practices) 

between stakeholders to stimulate the creation of economically, socially and environmentally 

sustainable food systems 

M17 Contribute to Norway’s digital transformation by creating a diverse, digitally- and soft-skilled workforce 

Exemplar targeted focus areas: Progressively reduce and eliminate the shortage in advanced digital 

and soft skills, training and competencies to enable people to work in and adapt to the rapidly evolving 

digital economy in Norway and globally (including upskilling and reskilling workers); lead the way and 

demonstrate knowledge leadership in ensuring equal opportunities, eliminating disparities, and 

overcoming bias and systemic barriers for all segments of the population working in the digital economy 

(e.g. women, minority ethnic communities, older people, the young workforce, disabled people and 

others) 

M18 M18: Actively enable digital transformation at all levels of government in Norway 

Exemplar targeted focus areas: Make better and more responsible use of a range of digital 

technologies, data and platforms as enablers of public services at both local and national level (to 

deliver more targeted, inclusive and user-centric services; improve operations, work processes, 

productivity, user experience, accountability, transparency; and reduce risks); promote activities and 

behaviours that involve the responsible use of data and evidence to inform decision-making; 

proactively focus on workforce development related to developing and maintaining skills (digital and 

soft); promote co-operation/collaboration within and across ministries/municipalities and with other 

stakeholders (including the private sector) (e.g. to share learnings, good practice, build capacity) 

M19 Play a leading role in tackling antimicrobial resistance (in Norway and globally) and actively share 

expertise 

Exemplar targeted focus areas: Put in place systems to improve the effective diagnosis and surveillance 

of antibiotic resistant infections and antibiotic use in Norway and internationally; contribute to further 

reducing the demand for (new) antibiotics; provide thought leadership to help improve awareness and 

understanding of antimicrobial resistance; actively share experiences, approaches and expertise in 

combating AMR internationally; actively invest in developing alternatives to current antibiotics 
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Indicative missions and exemplar targeted focus areas (the mission ideas broadly related to Norway in 

a national context are highlighted in light blue; the mission ideas broadly related to Norway in a global 

context are highlighted in light green; the cross-cutting mission ideas are highlighted in light purple) 

M20 Play a leading role in Norway and internationally to substantially increase the use of renewable energy 

in a sustainable and long-lasting manner and accelerate R&I in this area 

Exemplar targeted focus areas:  Improve energy security by substituting fossil fuels with renewable 

sources across all sectors; improve access to modern, reliable and cost-effective clean energy sources 

across all segments of the population; substantially improve energy efficiency (e.g. in the built 

environment); accelerate R&I and increase public and private sector investment in renewable energy 

infrastructure and technology; mobilize knowledge exchange and cross-sectoral/international 

collaboration (e.g. to share lessons, reduce duplication); provide thought leadership to help improve 

awareness and understanding 
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Notat Styremøte 3/2021

Sak S 31/21:  Vedlegg 4 - Tettere kobling mellom utdanning, 
forskning og innovasjon 

Til Styret 
Fra Administrerende direktør

Ansvarlig direktør 
Saksbehandler Lillian Baltzrud 

Bakgrunn 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP) ble i 2014 lansert som verktøy for koordinering 

av politikken for både forskning og høyere utdanning. Likevel var den hovedsakelig rettet mot 

forskning og de forskningsrettede virkemidlene. I revidert LTP fra 2018 ble perspektivet utvidet med 

forskningsbasert innovasjon og utdanningskvalitet, men det var fremdeles forskning som var sentral 

og sammenhengen mellom forskning, innovasjon og utdanning ble fortsatt ikke vektlagt. I den 

kommende versjonen av LTP ønsker KD å se hele forskning-, innovasjon- og utdanningssystemet (FIU-

systemet) i sammenheng. Forskningsrådet er derfor bedt om å komme med innspill om hvordan det 

kan og bør tilrettelegges for tettere kobling og økte synergier mellom de tre aktivitetene i hele 

bredden av systemet. Forskningsrådet ønsker i tillegg å se den tettere koblingen mellom de tre i 

sammenheng med kravet til økt relevans i utdanningene for arbeidsliv og framtidens 

kompetansebehov. 

I arbeidet med denne problemstillingen har Forskningsrådet bl.a. arrangert en egen rundebords-

konferanse, tematikken har blitt diskutert i to dialogmøter mellom UH-rektorene og Forskningsrådets 

ledelse, samt i to møter i Forskningsrådets International Advisory Board. Sistnevnte i sammenheng 

med utarbeidelsen av et IAB policy brief om temaet. 

Forskningsrådets oppdrag og virkemidler er hovedsakelig rettet mot forskning og forskningsbasert 

innovasjon og de institusjonene som utøver denne typen aktiviteter. Mange av disse institusjonene 

har også en rolle i systemet for høyere utdanning.  

Formålet med dette notatet er:  

 en diskusjon om hvilke elementer som skal inngå i Forskningsrådets innspill til revidert LTP 

under denne tematikken, og 

 en diskusjon om hvordan Forskningsrådets virkemidler på best mulig måte kan bidra til å 

understøtte koblingene i hele bredden av forsknings- innovasjons- og utdanningsaktiviteter. 

Ambisjoner 
Samfunnet er i rask endring med stadig nye behov for omstilling og nytenkning. I Norge står vi 

ovenfor en økonomisk og teknologisk samfunnstransformasjon, som innebærer behov for grønn 

omstilling samtidig som vi opprettholder velferdsstaten og bærekraftige næringsveier. Vi står også 

ovenfor en rekke komplekse, nasjonale og globale samfunnsutfordringer, som det er nødvendig å 

finne løsninger på. I tillegg må vi heve kompetansenivået i befolkningen, basert på behovet vi vil ha 

for det som kalles kompetanse for det 21ste århundre, eller framtidskompetanse (ikt- og 

mediekompetanse, evne til å jobbe tverrfaglig og samarbeide, evne til kritisk tenkning, ta til seg ny 
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kunnskap og være fleksibel etc.). Dette er nødvendig med tanke på å videreutvikle det norske 

kunnskapssamfunnet. Forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse, og samspillet mellom 

aktivitetene som faller inn under disse, har nøkkelroller om vi skal lykkes med den nødvendige 

omstillingen. 

Dette løftes også fram som sentral tanke i EUs forskning- og innovasjonspolitikk. Først som bakgrunn 

for tettere kobling mellom det EU kaller 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 tillegg til at vi 

har noen utfordringer vi er særlig opptatt av nasjonalt. Disse er bl.a. å få flere norske 

forskningsmiljøer opp i internasjonalt toppsjikt, øke den relativt lave andelen norsk næringsliv har av 

total norsk FoU og generelt heve forsknings- og innovasjonskapasiteten i norsk næringsliv og offentlig 

sektor. Utdanningspolitisk har det også lenge vært et mål å øke kvaliteten i høyere utdanning. 

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. Denne tenkningen må også sees i sammenheng med 

de nyere trendene vi ser innenfor finansiering av forskning og innovasjon, som vektlegger samspill 

mellom aktører og investeringer i langsiktig grunnleggende forskning og innovasjon (missions, 

samskaping etc). 

Status 
Kunnskapstriangelet som konsept, med de tre hjørnene forskning, innovasjon og utdanning, har vært 

i bruk i OECD en god stund. I tidligere analyser har de ulike områdene hver for seg fått mye 

oppmerksomhet, mens i senere analyser er det kanalene mellom de tre områdene som har fått 

hovedfokus, og særlig da med tanke på hvordan disse kanalene inngår i ulike regionale, nasjonale og 

internasjonale økosystemer. Samtidig har det blitt mer vanlig å snakke om kunnskapsfirkanten, der 

interaksjon med samfunnet utgjør det fjerde hjørnet.  

UH-sektoren spiller en viktig rolle i byggingen og utviklingen av slike økosystemer mellom utdanning, 

forskning og innovasjon, både i europeisk og norsk forsknings- og innovasjonspolitikk. Institusjonene 

forvalter aktivitet innenfor alle områdene i kunnskapstriangelet og er dermed godt plassert til å bidra 

til utvikling av kanalene og synergiene mellom de ulike aktivitetene. I Norge har vi i tillegg 

forskningsinstituttene, som både samarbeider med og kompletterer UH-sektoren i forskning- og 

innovasjonsoppdraget. Gjennom utdanningsoppdraget og utforming av studie- og 

undervisningstilbud, forvalter også UH-institusjonene det aller viktigste verktøyet for å sørge for at 

den norske befolkningen har den kompetansen vi har behov for i Norge. 

UH-institusjonene og instituttene påvirkes også av andre internasjonale trender, som økt 

konsentrasjon og arbeidsdeling mellom institusjonene, økt digitalisering innenfor all aktivitet, økt 

internasjonalisering, krav om å bidra mer direkte til løsninger på de store samfunnsutfordringene og 

til bærekraftsproblematikken, krav om å inngå mer samarbeider med næringsliv og offentlig sektor 

og en stadig viktigere rolle som forvalter av demokratiske, "frie" verdier. I Norge har også UH-

institusjonene og instituttsektoren sentrale roller som regionale utviklingslokomotiver.  

Vi ser at kunnskapstriangel- og økosystemtenkningen, samt de internasjonale trendene, gjenspeiler 

seg i mange av de forskningspolitiske viktige stortingsmeldingene, fra kvalitets- og 

strukturmeldingen, via LTP og til kompetanse-, arbeidslivsrelevans- og styringsmeldingen. Således er 
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det gode forutsetninger i det norske FIU-systemet for å tilrettelegge for bedre samspill mellom de tre 

aktivitetene i kunnskapstriangelet, samt å koble dette opp mot kompetanse. 

Utfordringer 
I en studie Nifu har gjort av kunnskapstriangelet i Norge (2015-2016)1 pekes det på flere utfordringer 

for bedre samspill mellom forskning, innovasjon og utdanning i det norske FIU-systemet. Mange av 

de samme utfordringene har blitt løftet fram i nevnte rundebordsseminar og i dialogmøtene med 

UH-rektorene. Kort oppsummert er utfordringene: 

En fragmentert styringsstruktur og "silofisering", der NFD har ansvar for innovasjonspolitikken, 

mens KD sitter på forsknings- og utdanningspolitikken og en rekke andre departementer har ansvaret 

for FoU innenfor respektive sektorer. Til nå har også de fleste av økosystem-virkemidlene blitt 

finansiert over KDs budsjetter. Tilsvarende har Innovasjon Norge ansvar for innovasjonsvirkemidlene, 

Forskningsrådet for forskningsvirkemidlene og Nokut/Diku/Kompetanse Norge for 

utdanningsvirkemidlene.  

Det har hittil vært en hovedvekt på koblingen mellom forskning og innovasjon i politikk- og 

virkemiddelutforming, mens utdanningspolitikken og -virkemidlene har vært færre og hatt en egen 

utviklingsbane. Dette kommer bl.a. til uttrykk i at det har vært ryddet i virkemidler og 

ansvarsområder for de innovasjonsrettede virkemidlene (Virkemiddelgjennomgangen), der det er 

lagt opp til samarbeid og ansvarsdeling mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Det er ikke 

gjort en tilsvarende vurdering av de utdanningsrettede virkemidlene og det er per i dag lite 

samarbeid mellom Forskningsrådet og direktoratene som forvalter utdanningsvirkemidlene.  

Det norske finansierings- og rapporteringssystemet for UH-sektoren vektlegger først og fremst 

forskning og utdanning, og incentivene er stort sett knyttet opp til indikatorer innenfor disse to 

områdene. Innovasjonsrettede aktiviteter og samarbeider "belønnes" i liten grad og mange av UH-

institusjonene opplever at det er lite økonomisk rom for å opprette fleksible etter- og 

videreutdanningstilbud. BOA-indikatoren, som ble innført for å incentivere til økt samarbeid mellom 

UH-institusjonene og næringsliv og offentlig sektor, ser ikke ut til å ha virket etter hensikten. 

Rammebetingelsene systemet gir oppleves å lede til ensretting av UH-institusjonene, i stedet for å gi 

rom for arbeidsdeling mellom institusjonene og tilrettelegge for utvikling av fleksible og ulike 

økosystemer. 

Personalpolitikk for rekruttering og forfremmelse i UH-sektoren følger kriterier som primært er 

basert på faglige, akademiske kvalifikasjoner. Dette fører til at det er aktiviteter særlig innenfor 

forskning, og i noe grad også innenfor utdanning, som regnes som karrierefremmende. Innenfor 

forskerutdanningene vektlegges klassisk akademisk opplæring, som domineres av 

forskningsaktiviteter knyttet til disiplinfagene. 

Manglende mobilitet mellom akademia og andre sektorer på alle nivåer, blant annet på ph.d.- og 

postdoktornivå, fører til at det er stort potensial for mer overføring av kompetanse fra 

forskningsinstitusjonene til næringslivet og offentlig sektor, og tilbake igjen til akademia. Den 

manglende mobiliteten fører også til mindre muligheter for etablering av ulike samarbeidsrelasjoner 

m.m. Det er for få virkemidler som stimulerer til sektormobilitet. Det er for lite tilrettelagt for livslang 

læring og at arbeidstakere har behov for å oppdatere kunnskap gjennom hele yrkeslivet. Et 

1 Borlaug, S. B., Aanstad, S., Solberg E. og Thune T. H (2016).: The knowledge triangle in policy and institutional 

practices - the case of Norway, Nifu Report 2016:45. 
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framtidsrettet økosystem for utdanning, kunnskap og innovasjon må i økende grad basere seg på 

mobilitet både av studenter og ansatte mellom sektorene. 

Manglende dialog mellom akademia og arbeidslivsaktører og diskrepans mellom tilbud og 

etterspørsel av kompetanse. Utdanningsinstitusjonene opplever i mange tilfeller en manglende 

etterspørsel etter forskningskompetanse og/eller opplæringstilbud fra næringslivet. Næringslivet på 

sin side opplever manglende tilgjengelighet til relevante utdanningstilbud og muligheter til å koble 

seg tettere på forskningsmiljøene. 

Motsetningsforholdet mellom strukturene som tilrettelegger for konsentrasjon av forskningsmiljøer,

for å utvikle mer kvalitativt god forskning på den ene siden, og på den andre siden, behovet for 

desentraliserte utdanningstilbud for å sikre relevant utdanning til flest mulig og gode 

vekstbetingelser for regionalt næringsliv. 

Ulikt "tidsperspektiv" mellom innovasjon og næringsliv på den ene siden og forskning på den andre 

siden, samt mangel på helhet i virkemidlene, skaper også noen utfordringer når UH-institusjonene 

skal delta og tilrettelegge for aktivitet på tvers av kunnskapstriangelet. I Norge tar ph.d-løpet for lang 

tid om karriereveien skal være utenfor akademia.  

Det er utfordrende for noen typer næringsliv og særlig offentlig sektor å delta i samarbeid om 

forsknings- og innovasjonsaktiviteter fordi de ikke har ressurser til å medfinansiere aktivitetene. 

Det er utfordrende å sikre forskningsbasert utdanning på alle nivåer og at "forskningen tas i bruk". 

Dette har særlig vist seg som en utfordring i profesjonsutdanningene innenfor tradisjonelt 

forskningssvake områder. 

Dagens "verktøykasse" 
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. De sentrale nasjonale virkemiddelaktørene er Forskningsrådet, Innovasjon 

Norge, Siva, Diku og Kompetanse Norge, samt ordninger som Råd for samarbeid med arbeidslivet 

(RSA) og annen offentlig finansiering av start- og risikokapitalfond. I tillegg er nordiske 

(NordForsk/Nordisk Innovasjon/Nordisk Energi), europeiske (EUs rammeprogrammer, EIT og Erasmus 

pluss) og andre internasjonale (eks. NORHED-midler) virkemidler viktige for norske aktører.  

De nasjonale virkemidlene kan grovt sett deles inn i tre grupper: 

1. Virkemidler som støtter kommersialisering/nyttiggjøring av forskning 

2. Virkemidler som støtter samarbeid og kunnskapsoverføring mellom sektorer 

3. Mobilitetsordninger 

Aktivitetene aktørene deltar i over egne budsjetter er i denne sammenhengen vel så viktig. Dette 

gjelder kanskje spesielt for UH sektoren, der grunntildelingen i 2019 utgjorde 76 prosent av sektorens 

totale driftsinntekter. Men også forskningsinstituttene, bedrifter og offentlig sektor bidrar til 

finansiering av kommersialisering, samspill, kunnskapsoverføring og mobilitet når de deltar i 

forsknings- og innovasjonssamarbeider. 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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Innspill til revidert LTP 
I Forskningsrådets innspill til revidert LTP kan følgende momenter vektlegges, for å tilrettelegge for 

en bedre integrering mellom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse: 

 Mer koordinering og samarbeid mellom departementene: Mer helhetlig politikkutvikling og 

finansering av virkemidler som stimulerer til samarbeid, kompetanseoverføring og mobilitet. 

Her kan forskningsministeren få en koordinerende rolle. Det er f.eks. stort behov for mer 

støtte til offentlig sektor (kommuner, helse, utdanning) for å styrke deres muligheter til å 

delta i forskningssamarbeider. Bevilgningene til koordinerings- og samarbeidsvirkemidler bør 

økes, gjerne i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Virkemidlene må fungere slik at 

de understøtter og er i samspill med FIU-aktørenes egne strategier for hvordan de 

videreutvikler samarbeid og synergier i de økosystemene de inngår.  

 Mer koordinering og samarbeid mellom virkemiddelaktørene på hhv., innovasjons-, forskning 

og utdanningssiden: Det er behov for et mer helhetlig og sømløst virkemiddelapparat for 

finansiering av samarbeids- og mobilitetsvirkemidler, som gjør det enklere for institusjoner, 

næringsliv og offentlig sektor å orientere seg og å følge opp ulike aktiviteter, og som sikrer at 

vi har de virkemidlene vi trenger (og at de ikke overlapper hverandre). Dette gjelder på 

nasjonalt så vel som på internasjonalt plan. 

 Finansierings- og rapporteringssystemer må ta høyde for at UH-institusjonene er ulike: 

Institusjonene har ulike størrelser, fagprofiler, "oppdrag" og historie, og de inngår i ulike 

samarbeidskonstellasjoner med aktører utenfor akademia. Det kan vurderes å utvikle 

incentiver som bidrar til at institusjoner som helhet, samt hver enkelt ansatt, belønnes for 

aktiviteter knyttet til sektorsamspill, innovasjon og entreprenørskap. Her kan 

utviklingsavtalene brukes som styringsverktøy. Tverr- og transfaglighet må løftes. 

Finansieringssystem og regelverk må endres, slik at institusjonene kan tilby mer fleksible 

etter- og videreutdanningstilbud.  

 Det må tilrettelegges for samspill og samarbeid: Det må sikres at UH-institusjonene kan drive 

forskningsbasert utdanning på alle nivåer, samt at arbeidsrelevans-, innovasjons- og 

entreprenørskapsaktiviteter integreres i studie- og praksistilbud der det er hensiktsmessig. 

Det må tilrettelegges 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: Framtidens 

samarbeidsformer er like mye internasjonale som nasjonale og det er viktig at norske aktører 

deltar i de internasjonale FUI-økosystemene. Horisont Europa, EIT og Erasmus pluss vil være 

viktige verktøy for UH-sektoren, instituttene, bedrifter og offentlig sektor for å oppnå mer 

samarbeid og mobilitet.  

Hva kan Forskningsrådet selv gjøre? 
Forskningsrådet er en viktig aktør i forsknings- og innovasjonspolitikken, både som regjeringens 

forskningspolitiske rådgiver og som en av tre sentrale virkemiddelaktører. Forskningsrådet kan derfor 

selv ta en rekke grep: 

 Ta eierskap til utvikling av det nasjonale FIU-økosystemet: Forskningsrådet har etablerte 

dialogarenaer med UH-sektoren, forskningsinstituttene, næringsliv og offentlig sektor, og har 

god innsikt i de ulike aktørenes behov og interesser, samt i internasjonal politikkutvikling. 

Forskningsrådet er derfor godt egnet til å ta en enda mer sentral rolle for videreutvikling av 

hele FIU-systemet. 
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 Innta en koordinerende rolle i samarbeid mellom virkemiddelaktørene: Forskningsrådets kan 

invitere det nye utdanningsdirektoratet og Innovasjon Norge til samarbeid, med den hensikt 

å tilrettelegge for koordinert og sømløst virkemiddelapparat for samarbeids- og 

mobilitetsvirkemidlene. Samarbeidet kan bygge videre på samarbeidet vi allerede har om 

mobilisering til EUs virkemidler. 

 Videreutvikle virkemidler som stimulerer og tilrettelegger for kommersialisering og 

nyttiggjøring av forskning, samarbeid og kunnskapsoverføring mellom aktører og mobilitet 

mellom sektorer. Det er viktig at Forskningsrådets virkemidler understøtter FIU-aktørenes 

egne strategier og aktiviteter. 

 Vurdere hvordan studentaktivitet (masterstipend, studententreprenørskap, praksisopphold 

etc.) kan integreres i eksisterende og nye virkemidler. 

 Fortsette å stimulere til tverr- og transfaglighet. 

Hva skal Forskningsrådet ikke gjøre? 
Det er viktig å ta utgangspunkt i at Forskningsrådet har et mandat som regjeringens 

forskningspolitiske rådgiver, og at det er andre som har funksjon som utdanningspolitisk rådgiver. 

Det samme gjelder for hvordan vi tenker rundt videreutvikling av virkemidlene. Forskningsrådet har 

en rekke virkemidler som er rettet mot forskning og innovasjon og som fungerer godt slik de er i dag. 

Det er viktig at vi ikke "vanner ut" eksisterende virkemidler, eller utvikler virkemidler rettet 

utelukkende mot utdanning, men heller konsentrerer oss om hvordan vi kan bidra til å understøtte 

samspill og mobilitet mellom kanalene i kunnskapstriangelet og mellom aktørene i FUI-systemet. 
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Saksfremlegg Styremøte 3/2021

Sak S 32/21:     Forskningsrådets satsing på banebrytende 
forskning (FRIPRO) – fordeling av økt tildelingsramme mellom 
fagområdene 
Til  Styret 
Fra Administrerende direktør 

Ansvarlig direktør Områdedirektør Fridtjof Fossum Unander 
Saksbehandler Avdelingsdirektør Petter Helgesen 

Bakgrunn 
Styret har et overordnet ansvar for Forskningsrådets målrettede satsing på banebrytende forskning - 
FRIPRO. De tre fag-porteføljestyrene (PS) PS-humaniora og samfunnsvitenskap, PS – naturvitenskap 
og teknologi samt PS – livsvitenskap, har bevilgningsansvar innenfor sine respektive budsjetter. 

Hvorfor saken fremmes 
Som tiltak for å øke innvilgelsesprosenten til FRIPRO samt for å bidra til å redusere de totale 
overføringene i Forskningsrådet har Styret de siste årene økt tildelingsrammen utover 
inntektsbudsjettet til FRIPRO. 

Inntektsbudsjettet til FRIPRO har fra og med budsjettåret 2020 blitt fordelt i henhold til Styrets 
vedtak om ny budsjettmodell for fordeling mellom fagområdene Frihumsam, Frimedbio og Frinatek 
(Sak S 111/19), der andelen av fjorårets budsjett vektes 75 prosent og søkt beløp inneværende år 
vektes 25 prosent.  

I 2020 økte Styret tildelingsrammen til FRIPRO utover inntektsbudsjettet med til sammen 400 MNOK. 
Den økte rammen ble vedtatt fordelt (Sak S 138/20) på de tre fagområdene etter søkt beløp i 2020 
og ga en tilnærmet lik innvilgelsesprosent til de tre fagområdene (7 prosent for FRIPRO totalt). Styret 
vedtok under samme sak at FRIPRO tilføres ytterligere inntil 300 MNOK til tildelingsrammen i 2021 
forutsatt at innvilgelsesprosenten ikke overstiger 10 %. Siden vedtaket ble fattet før omfanget av 
tilsøkningen var kjent, ble det ikke vedtatt en fordeling av de 300 MNOK på fagområdene.  

Forslag til fordeling av totalrammen for 2021-utlysningen mellom de tre fagområdene 
Totalt søkt beløp for FRIPRO-søknader til fristen 10.februar 2021 (søknadsvariantene Forskerprosjekt 
for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal 
mobilitet) er omtrent likt som i 2020 og fordeler seg også omtrent tilsvarende andelsvis mellom 
fagområdene som i 2020. Inntektsbudsjettet til FRIPRO er fordelt etter vedtatt 75/25-modell på 
fagområdene. For å få mest mulig lik tildelingsprosent, foreslår administrasjonen at den økte 
tildelingsrammen i 2021 fordeles etter samme prinsipp som ekstrarammen i 2020, dvs. etter søkt 
beløp, se tabell 1. Resultatet er at FRIPRO vil ha en innvilgelse på ca 7,5 prosent og få negative 
overføringer på 1 mrd i 2024-25, dvs ca et års inntektsbudsjett for FRIPRO som vist i Sak S 138/20. 
Overføringene og forventning om O-vekst, gjør det vanskelig å øke rammene ytterligere for 2021. 

Tabell 1. Budsjett for FRIPRO inkludert ekstraramme på 300 MNOK fordelt etter andel søkt beløp. Alle beløp er 
i MNOK. 

Søkt beløp i 

2021

Andel søkt 

beløp

Økning i 

tildelingsrammen Tildelingsramme

Sum ny 

tildelingsramme

Innvilgelses

prosent

Frihumsam 5 695 31 % 94 289 383 6,7 %

Frimedbio 6 904 38 % 114 412 526 7,6 %

Frinatek 5 514 30 % 91 353 444 8,1 %

Totalt 18 113 100 % 300 1 054 1 354 7,5 %
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Forslag til vedtak 

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