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>	 en større andel av forskningsmidlene til 
forskning som fremmer innovasjon i og 
for offentlig sektor

>	 tydeligere krav om brukerrelevans og 
brukermedvirkning ved utforming av 
forskningsdesign og i oppfølging av 
anvendte forskningsprosjekter

>	 økt bruk av offentlige innovasjonspro-
sjekter, praksisrettet FoU, kompetanse-
megling, studentaktiv forskning og andre 
samhandlingsvirkemidler i relevante 
forskningsprogrammer

>	 mobilisering til flere innovasjonspro-
sjekter der kommuner er kontrakts- og 
samarbeidspartnere, og selv prioriterer 
midler til uttesting og pilotering av 

 forskningsresultater
>	 styrket strategisk samarbeid med og 

økt fokus på innovasjonsperspektivet i 
profesjonsutdanningene 

>	 en Offentlig-PhD finansiert av Forsk-
ningsrådet og den offentlige arbeids-
giveren i fellesskap, etter mønster fra 
Nærings-PhD

>	 mer forskning som bidrar til nye lærings-
verktøy og møter behovene for livslang 
læring

>	 bidrag til utnyttelse av informasjons-
teknologi i utvikling av nye tjenester og 
støtte til utvikling av velferdsteknologi i 
regi av privat næringsliv, i tett samspill 
med brukere og de offentlige tjenestene 

>	 økt forskning og tjenesteinnovasjon 
innenfor helsevesenet

>	 bidrag til videre utvikling av det me-
todiske og teoretiske grunnlaget for 
samfunnsplanleggingen og rammene 
for innbyggernes medvirkning i planpro-
sesser

>	 etablering av modeller og praksis der 
forskning utvikler kunnskapsgrunnlaget 
for innovative offentlige innkjøp 

>	 følge aktivt opp og sikre koblinger til det 
europeiske forsknings- og innovasjons-
samarbeidet med relevans for offentlig 
sektor

Hele policyen og mer informasjon finner du på nettadressen 
www.forskningsradet.no/ios

Noen av de viktigste tiltakene



Forskningsrådet vil styrke sin innsats for innovasjon i 
offentlig sektor for å møte de store samfunnsutford-
ringene. Forskningen har mye mer å bidra med til 
innovasjonsprosesser som er i gang. Men forskningens 
viktigste bidrag er å avdekke behovet for og peke på 
mulighetene til fortsatt fornyelse og verdiskaping.

Forskningsrådet er pådriver for en 
offentlig sektor som tar initiativ til og 
bruker forskning for å bringe fram nye 
og vesentlig bedre løsninger, i samspill 
med brukere, næringsliv og kunnskaps-
miljøer. 

Forskningsrådet skal, gjennom 
forskningspolitiske råd, forvaltning 
av forskningsmidler og utvikling av 

møteplasser, fremme innovasjon i 
offentlig sektor. 

Vi skal investere i forskning innenfor 
og for offentlig sektor der behovet for 
forskning er stort, og der midlene kan 
mobilisere bredt til mer forskning for 
innovasjon som gir verdiskaping og 
samfunnsnytte.

I samarbeid med andre aktører skal 
vi styrke forskningen og 
forskernes deltagelse i 
innovasjon i offentlig sektor 

og fremme spredning og 
bruk av resultatene. Vi 

skal bidra til at internasjo-
nal kunnskapsutvikling blir 

en viktig del av forsknings- og 
innovasjonsarbeidet.

Offentlig sektors forskningsbehov 
og rammebetingelser for innovasjon 
trenger å få større oppmerksomhet i 
de fleste av Forskningsrådets eksiste-
rende programmer og aktiviteter. 

Det vil også på noen områder være 
behov for nye tiltak og arbeidsformer. 

Forskningsrådet vil
>	 stimulere til at en større andel av 

forskningsmidlene kanaliseres til 
forskning som skal fremme innova-
sjon i og for offentlig sektor, i sam-
spill med relevante aktører 

>	 bidra til aktiv formidling og spred-
ning av forskningsresultater som kan 
fremme innovasjon og verdiskaping 

>	 styrke kunnskapsgrunnlaget for 
innovasjon i offentlig sektor 

Kunnskapssystemet for  
innovasjon i offentlig sektor
Det er viktig å utvikle kunnskap for inno-
vasjon, metode og implementerings-
kunnskap, medarbeidernes kompetanse 
og systemer for spredning av kunnskap.

Kommunesektorens 
innovasjonsutfordringer 
I kommunesektoren er det behov for 
å mobilisere til innovasjon og utvikle 
drivere for innovasjon, avveie forhol-
det mellom lokale løsninger, regionale 
og nasjonale standarder innenfor hele 
det kommunale og fylkeskommunale 
ansvarsområdet, og utvikle arbeidsde-
lingen mellom det offentlige, nærings-
livet, sivilsamfunnet og den enkelte. Visjon og mål

Offentlig planlegging og 
infrastruktur
Store samfunnsutfordringer innenfor 
klima og miljø, samfunnssikker-
het, transportsystemer og annen 
infrastruktur gjør det viktig å utvikle 
kunnskapsgrunnlaget for politikk og 
offentlig forvaltning, fremme innova-
sjon gjennom nye digitale, systemiske 
og fysiske rammebetingelser for 
borgere og næringsliv, og utvikle ny 
praksis for offentlige innkjøp som gir 
økt innovasjon. 

Innovasjon i helse, omsorg og velferd
Det er viktig å gjøre alle mennesker i 
stand til å leve selvstendige liv lenger, 

blant annet ved hjelp av nye teknolo-
giske løsninger, universell utforming 
og bedre folkehelse, og ved å utvikle 
bedre og mer effektive tjenester og 
bedre samhandling mellom de ulike 
delene av tjenestesystemet.

Innovasjon i utdanning og 
oppvekstvilkår
Det trengs innovative grep for å 
styrke kvaliteten i barnehager, bedre 
resultatene i norsk skole, redusere 
frafall i videregående skole, ivareta 
integrering, utvikle nye arenaer og 
metoder for læring, bedre oppvekst-
vilkårene, og sikre læring og lærings-
muligheter gjennom hele livsløpet.

Fokusområder

Det foregår mye innovasjon i offentlig sektor og mange 
aktører bidrar til dette. Det viktigste for Forskningsrådet 
er å koble forskningssystemet tettere på innovasjons-
prosessene. Det bidrar til mer forskning som fanger opp 
kunnskapsbehovene i offentlig sektor og øker sannsynlig-
heten for at resultater fra forskningen blir tatt i bruk. 

 
Selv om det kalles noe annet, støtter 
Forskningsrådet allerede en del syste-
matisk forsknings- og endringsarbeid 
som må sies å være «innovasjon i of-
fentlig sektor». Dette gjelder innova-
sjonsprosjekter i bedrifter som leverer 
til det offentlige, store IKT-prosjekter 
i offentlig sektor, deler av den kliniske 
forskningen og deler av den anvendte 
samfunnsforskningen.
 
Det gjelder også praksisrettet FoU 
innenfor utdanning og velferd, der 
profesjonsutdanning, forskning og 
forpliktende medvirkning fra praksis-
feltet kombineres i samme prosjekt.

 
På mange områder i offentlig sektor 
er koblingen mellom forskning og 
innovasjon for svak. Forskning kan 
bidra langt mer med systematisk 
problemforståelse, kunnskapsinnhen-
ting og dokumentasjon i endrings- og 
utviklingsprosesser. Det er behov for 
en mer systematisk kartlegging av det 
innovasjonsarbeidet som foregår, og 
hva som skal til for å spre og implemen-
tere resultatene på en bedre måte.

Forskningens rolle

Forskningsrådet har vedtatt en ny policy for vårt arbeid 
med «Innovasjon i offentlig sektor».

I en oppstartsfase vil Forskningsrådet særlig satse på 
følgende områder: 


