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Betydningen av FoU 

 Som et høykostland må Norge i stadig større grad 
konkurrere på kunnskap og produktivitet 
 

 FoU er en avgjørende innsatsfaktor for å utvikle og ta 
i bruk ny kunnskap og teknologi, og for å omsette 
denne i innovasjon og høyere produktivitet 
 

 Med redusert aktivitet på sokkelen over tid, vil større 
deler av næringslivet få omstillingsutfordringer 
 

 Norges prestasjoner innen høyere utdanning, FoU og 
innovasjon er middelmådig – er det bra nok til å sikre 
fremtidig verdiskaping?  



Det offentliges rolle 

 Universiteter, høyskoler, instituttsektor, helseforetak 
og virkemiddelapparatet må legge til rette for et mer 
kunnskapsintensivt næringsliv 
 

 Evalueringer og tilbakemeldinger fra næringslivet 
tilsier at Norge har et relativt velutbygd og 
velfungerende forsknings- og innovasjonssystem 
 

 Det er nå satt i gang en større forskningsbasert 
gjennomgang og effektevaluering av de 
næringsrettede virkemidlene 
 

 Er forsknings- og innovasjonssystemet  
tilstrekkelig tilpasset de fremtidige behovene i 
norsk næringsliv? 
 



Gitt dette – hva skal vi snakke om? 

 Ambisjoner og profil for og i forsknings- 
og innovasjonssystemet 

 

 Forskningsrådet  og næringsrettet 
forskning 

 

 Utviklingsområder - råd fra Rådet om 
forsknings- og innovasjonssystemet 

 



FoU-investeringer innenfor tema- og 
teknologiområder i Forskningsmeldingen  
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«Middelmådig forsknings- og 
innovasjonssystem» 
OECD STI Outlook og Innovation Score Board 
 

Norway moderate innovator - #17 



Regjeringens ambisjon for FoU 

3% av BNP 
2% av Horisont 2020 



Forskningsrådets 
hovedroller 

 Rådgiver om strategi 

 Hvor, hvordan og  
hvor mye skal det satses? 

 Finansiere gjennom 
konkurransearenaer 

 Fremme kvalitet og 
internasjonalisering  

 Bygge kompetanse på 
prioriterte områder 

 Mobilisere næringsliv 

 Bygge allianser 
 

 



Det forskningspolitiske systemet 

15 departementer 

Utøvende forskningsinstitusjoner 

Næringsliv Institutter UoH 

 

               Forskningsrådet er strategisk aktør, 

8,6 mrd kr, 470 ansatte, adm kost 8% 
  

Helseforetak 



Forskningsrådet har utviklet  
helhetlige virkemidler 

Fremragende- 
sentre        
SFF, SFI, FME 

Nasjonale satsinger 
Store progr 
tekn&tema 

Tematiske 
progr 
Sektorspes 

Åpne 
utlysninger 
FRIPRO, BIA 

Infrastruktur 

Anvendt forskning Grunnforskning 

Skatte- 
incentiver 



Three-in-one pillar logic from Norway  
– integrating industrial, scientific and other 
societal needs 
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Forskningsrådet evaluert 2012 
- A good council? 

Technopolis:  “ … good at reacting to defined 

needs and serving its customers, but less good at 

being proactive. … it probably needs other 

mechanisms for tackling things that the customers 

do not yet know that they need, including the 

ability to do diagnostic and prospective studies… . 

Its 'change agent' role could thus be stronger." 



Utfordringer pr 2015 

• Høyere kvalitet , talenter, nyskapende forskning 

• Forskning for å løse samfunnsutfordringer 

• Innovasjon i privat (2%-en) og off. sektor 

• Teknologienes endringskraft, –takt og bredde   

• Internasjonalisering og globalisering 

  Innovasjon , bærekraft, globalisering  

 

• Resultater og effekter 

• Samarbeid og arbeidsdeling 

• Ressursbruk og effektivisering 

  Forskningsrådets rolle  



Ny hovedstrategi 2015 - 2020:  
Forskning for innovasjon og bærekraft 

Innovasjon: bedriftene og 
offentlig sektor 
 
Bærekraft: samfunnet må bli 
mer bærekraftig 
 
Bidra til sterke og nyskapende 
forsknings-miljøer som kan 
møte disse utfordringene 



Strategiens målområder 

1. Styrke satsingen på grensesprengende forskning  

2. Styrke forskning som bidrar til bærekraftige 
løsninger i samfunn og næringsliv 

3. Styrke satsinger som bidrar til et mer forsknings-
orientert og innovativt næringsliv 

4. Bidra til en offentlig sektor som tar initiativ til og 
bruker forskning i fornyelsesarbeidet 

5. Bidra til økt internasjonalt samarbeid og EU-
deltagelse 

6. Utvikle et strategisk forskningsråd som bidrar til 
helhet og fornyelse i forskningssystemet 



MÅL 3. STYRKE SATSINGER SOM BIDRAR TIL ET MER 
FORSKNINGSORIENTERT OG INNOVATIVT NÆRINGSLIV 
 
 Hovedutfordringer  2%-målet, bredde, spiss, nytte  

 

 Tiltak 
 Mobiliserende åpne nasjonale og regionale arenaer  

 Rekruttering, MNT-fagene og Nærings-ph.d 

 Styrke teknologiområdene, særlig IKT 

 Kunnskapsbase for ressursbaserte næringer og 
tjenesteyting 

 Sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer gjennom 
sentersatsinger 

 Samspill; koble næringsliv og de beste forsknings- og 
innovasjonsmiljøene nasjonalt og internasjonalt 

 Styrke innsatsen for kommersialisering 

 Øke brukervennligheten; enkelt og tilgjengelig 



 

 SPISS: Satse der det er styrker og potensial i 
og for norsk næringsliv 

 Styrker; Olje/gass, fornybar energi, sjømat, maritim 

 Særlige potensial; IKT, miljøteknologi, helse og 
omsorg  

 BREDDE: Sikre bred mobilisering av bedrifter 
til forskningsbasert innovasjon 

 NYTTE: Bidra til at resultater blir tatt i bruk  



Næringsrettet 
forskning 2014  
 
Totalt:  
3,5 mrd kr  
 
I bedrift:  
1,3 mrd kr  
 
Kommersialisering: 
0,35 mdr kr 

All næringsrelevant 
forskning 

Forskning i 
næringslivet 





Norske strategimodeller 



BIA støtter de beste forskningsbaserte 
innovasjonsprosjektene i næringslivet 

Har forskningsinnhold Har høy innovasjonsgrad Er strategisk forankret 

Har kommersielt fokus 
Bidrar til økt 

konkurransekraft 
Har internasjonal 

orientering 





Sentre for forskningsdrevet innovasjon 
- SFI bidrar til samspill og kunnskapsoverføring 

Center for innovative ultrasound solutions for health 
care, maritime, and oil & gas industries  

 

 Ultralydbasert bildebehandling i helse, maritimt og olje 
og gass; medisinsk diagnostikk, kartlegging og 
overvåking av havbunn, marine ressurser mm .  

 Vertsinstitusjonen NTNU med forskningspartnerne UiO, 
SINTEF og HiBV. 

 Bedriftspartnere (n=12), bla. GE Vingmed Ultrasound 
AS, Kongsberg Maritime, Statoil Petroleum AS samt 
SMB-er og oppstartbedrifter.  

 I tillegg deltar helseforetak, sykehus og kommuner som 
brukerpartnere.  





SFI Big Insight - Statistics for the 
knowledge economy 
Nye statistiske metoder og verktøy for håndtering og sammenstilling 
av store og komplekse datasett for privat og offentlig sektor 
 



Virkemiddelapparatet  
kunnskapsbasert og kundeorientert 
 



Et innovativt og 
omstillingsdyktig næringsliv 
 

• Mobilisering for FoU og høy 
kompetanse i bredden av norsk 
næringsliv  

 
• Næringsutvikling basert på 

samfunnsutfordringene 
 

• Mer nyskaping, nyetablering og 
kommersialisering basert på 
forskning 
 

 
 
 
 
 



Egenutført FoU i næringslivet i 2001 og 
2010 (i faste priser, SSB)  
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Samspill og kommersialisering - trender  

 Forskningsfinansiører pusher for åpenhet og 
kunnskapsspredning av offentlig finansert forskning  

 Antall patenter, lisenser og nye bedrifter fra offentlig 
finansierte forskningsinstitusjonene faller  

 Økene betydning av uformelt samspill, 
konsulentoppdrag, kontraktsforskning, strategiske 
langsiktige avtaler, mobilitet inn/ut, studentmobilitet, 
studententreprenørskap mm 

 

 Impact beyond science, UK 

 Universitetenes samfunnsrolle, Sverige 

 Finansieringssystemet for UH, Norge 

 Evaluering av TTO-systemet, Norge  



Samspill og kommersialisering – trender  

 Universitetenes samfunnsoppdrag  

 Mange kanaler og metoder for samspill    

 TTOene har en sentral rolle  

 TTOers mandat, struktur, eierskap, dimensjonering, 
finansiering 

 TTOene ser etter nye måter å jobbe på  

 Mange forskningsinstitusjoner setter opp egne 
proof-of-concept-, seed- eller venture-fund  

 



Staten som entreprenør   
 



 

Europol warning: 
‘Internet of 
Everything’ could 
lead to ‘online 
murder’ by end of 
2014 

Teknologi 



Et taktskifte: Kunnskap enda viktigere som 
konkurransefaktor 

 FoU og ny teknologi drivkraft  
for økonomisk utvikling 

 Forskningens rolle styrkes i den  
globaliserte økonomien 

 Markedet for kunnskapstjenester globaliseres 

 Konkurransen om talenter og  
kunnskap skjerpes 

 Norges profil, posisjon og potensial  



Og hva er det vi så sier? 

 Forskning for innovasjon og bærekraft 

 Vekst til FoU og mer gjennom konkurransearenaer 

 Mer samspill for mer innovasjon fra off. finansiert FoU 
system, roller, incentiver, aktører, kultur, kapital   

 

 Økt næringsrettet forskning 

 Risikoavlastning 

 Omstilling 

 Absorbsjonsevne og samspill  

 Økt bruk og nytte av forskningen 

 VMA 

 Demo/pilot 

 Kommersialisering  

 Innovasjonsforskning; effekter 

 



Takk!  
 

forskningsradet.no 
@AKFahlvik 


