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Innovasjon i offentlig sektor



3 viktige begrep – ulike prosjekttyper

Prosjekttype Offentlig virksomhet FoU-miljø

Forskerprosjekt Søker/ansvarlig

Kompetanseprosjekt (for offentlig 
sektor)

Deltar Søker/ansvarlig

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor 
(IPO)

Søker/ansvarlig Deltar
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Sentrale begreper

Innovasjon:
• ny eller forbedret tjeneste, produkt, prosess eller organisasjonsform  som tas i 

bruk for å oppnå økt verdiskaping og samfunnsnytte

Verdiskaping:
• økt effektivitet, bedre kvalitet, reduserte kostander, mer nytte eller bedre 

tjenester for målgruppene

Offentlig sektor:
• Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter 
• Selskap og foretak heleid av offentlige virksomheter
• Virksomheter som løser oppgaver på vegne av det offentlige



Noen eksempler

ARGUMENT: Utvikler arbeidsmåter, 
verktøy og ressurser for anvendt læring av 

matematikk

Bergen kommune

TELMA: Utvikler felles telemedisinske 
løsninger for innbyggere med kroniske 

sykdommer

Kommunene i Agder og Sørlandets 
sykehus

BINGO: Utvikler verktøy for anvendt 
klimadata i vannsektoren og  etablerer 
samarbeid om praktiske løsninger for 

vann og avløpssystemene

Bergen kommune

TJENESTESHOP: Videreutvikle en 
teknologisk løsning slik at brukere 
kan bestille helse og 
omsorgstjenester på nett når de 
har behov

Larvik kommune



Jeg skal gå nærmere inn på følgende program:

• FORKOMMUNE – Forskning og innovasjon i kommunesektoren

• FINNUT – Program for forsknings og innovasjon i utdanningssektoren

• HELSEVEL – Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

• OFFENTLIG SEKTOR PHD

Men det finnes flere (TRANSPORT 2025, IKT+, BYFORSK, PROFESJON, for eksempel).



Forskning og innovasjon i 
kommunesektoren (FORKOMMUNE)



FORKOMMUNE

• Skal utløse innovasjon i kommunesektoren (kommuner og 
fylkeskommuner)

• Skal ved hjelp av forskning og forskere styrke kommunenes 
innovasjonskapasitet og innovasjonsevne



Innovasjonsprosjekt i offentlig
sektor i FORKOMMUNE

Alle kommunale og 
fylkeskommunale 
arbeidsområder

Kommuner og 
fylkeskommuner 

søker 

FoU-institusjoner er 
partnere  

3 – 7 millioner kroner  
i støtte 

75 % er maksimal 
støtteandel

Prosjektene kan vare 
i 2- 4 år  
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Støtte til prosjekter 2018 - 2020

2018

Innovasjonsprosjekter 

Forprosjekter 

2019
Innovasjonsprosjekter

Forprosjekter 

Kompetanseprosjekter

2020
Innovasjonsprosjekter

Forprosjekter 

Kompetanseprosjekter

Søker:

- Kommuner og 
fylkeskommuner

Søker:

- Kommuner og 
fylkeskommuner

- FoU-institusjoner

Søker:

- Kommuner og 
fylkeskommuner

- FoU-institusjoner



https://www.forskningsradet.no/prognett-forkommune/Forside/1254022722212


Program for forskning og innovasjon i 
utdanningssektoren – FINNUT  



Om programmet

• Fra barnehage og skole til høyere 
utdanning og voksenopplæring

• Årlig ramme 125 mill. kroner

➢ Utvikle ny kunnskap for 
politikkutforming, forvaltning, 
praksisfelt og den enkelte

➢ Bidra til fornyelse av forskningsfeltet

➢ Medvirke til innovasjon i 
utdanningssektoren



Temaområder

A. Læringsprosesser, vurderingsformer og 
læringsutbytte

B. Praksis, profesjonsutøvelse og 
kompetanseutvikling

C. Styring, ledelse, organisering og 
resultatoppnåelse

D. Utdanning, samfunn og arbeidsliv



https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FINNUT/1253990054239/p1173268235938?visAktive=true


https://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Forside/1253990820575


Gode og effektive helse-, omsorgs- og 
velferdstjenester
HELSEVEL



Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester  (HELSEVEL) 2015-2024

Programmets tjenesteområder 

Helhetlig og sammenhengende pasient- og brukerforløp



Tjeneste-
utvikling

Styring, ledelse og 
organisasjon

Vertikalt og 
horisontalt 

samspill

Tjenesteinnovasjon 
og implementering

Teknologi og 
digitalisering

Økonomi og 
ressursfordeling

Etiske, legale og 
samfunnsmessige 

aspekter (ELSA) 

Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester  (HELSEVEL) 2015-2024

Tverrgående tema og forskningsområder



Utlysninger HELSEVEL 2018

• 25. april: Forskerprosjekter

• 10. oktober: Innovasjonsprosjekt i 
offentlig sektor

https://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=MidlerParent&cid=1254009857953&pagename=ForskningsradetNorsk/Hovedsidemal&WT.mc_id=prgfor-utl-HELSEVEL




Offentlig sektor ph.d



Offentlig sektor ph.d - et praksisnært 
doktorgradsprosjekt

Akademia
Offentlig

virksomhet



Hva kjennetegner ordningen? 

• Offentlig virksomhet

– søker og mottaker av bevilgningen

– må dokumentere kunnskapsbehov, prosjektets 
relevans, hvordan prosjektet skal gjennomføres, 
oppfølging og bruk av resultater

• Stipendiaten

– ansatt i virksomheten ved søkertidspunktet 

– Jobber 100% med doktorgradsprosjektet i tre år 
eller 75% i fire år

– minst 1 år i virksomheten og 1 år i gradsgivende 
institusjon 

• Gradsgivende institusjon

– inngår forpliktende samarbeidsavtale med 
virksomheten

– kvalitet i prosjektet sikres gjennom godkjenning av 
stipendiat og søknad til og opptak ved 
doktorgradsprogram hos gradsgivende institusjon 

• Forskningsrådet 

– dekker maks 50%, begrenset oppad til 50% av 
gjeldende stipendsatser

– løpende søknadsfrist, administrativ behandling 



3 av 9 prosjekt i Nord-Norge i/fra Finnmark

Offentlig virksomhet og tittel Gradsgivende Sektor/fag

NAV Tromsø

Ressursdilemma i NAV - opplevelse, prioriteringer og mestringsstrategier lokalt 

2014-2018

2015-2018

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE 

UNIVERSITET, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Velferdstjenestene

VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST- ALTA MUSEUM 

Rock art, geology and aesthetics. An analysis of the rock art of Alta.

2016-2019

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE 

UNIVERSITET, Institutt for arkeologi og sosialantropologi

Kultur, museumsvirksomhet

Alta museum

Tilbakeføring av samisk kulturarv - hva skjer lokalt?

2016-2020

UNIVERSITETET I OSLO, Institutt for kulturstudier og 

orientalske språk

Kultursektoren,

museumsvirksomhet



https://www.forskningsradet.no/prognett-offphd/Forside/1253996824479


Regionale forskningsfond
Nord-Norge (RFFNORD)

Utviklingsprosjekter med forskningsstøtte –
finansieringsmuligheter for offentlig sektor



• RFFNORD 

– Løpende kvalifiseringsstøtte for offentlig sektor 
(inntil NOK 300.000)

– Hovedprosjekter – vår 2019 

• Forskningsrådet

– Skisseordning

– Forprosjekter

– Hovedprosjekter

Trappetrinnene for offentlig sektor



Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge

• Hvem kan søke?

• Nordnorske bedrifter med potensial og
behov for forskning. (gode ideer, 
innovasjoner, muligheter, utfordringer) 

• Nordnorske kommuner og andre 
offentlige virksomheter som vil ta i bruk 
innovasjon.

• Forskere som vil jobbe innovasjonsrettet 
i regionen.

35

• Hva kan søkes om?

• Kvalifiseringsstøtte for å «skru sammen» 
FoU-prosjekter – inntil 300.000

• Forskningsprosjekter på inntil 
3.000.000 som er relevant for Nord-
Norge. Særlig innenfor næringsliv, 
offentlig sektor og samiske tema



Hvem får midler? 
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Hvem får midler?  Utvikling over tid
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Regionale offentlige prosjekter

Målgruppe
– Enkeltvirksomheter

– Enkeltvirksomheter i samarbeid med FoU-institusjoner 
og/eller bedrifter

– Konsortier av virksomheter

– Konsortier av virksomheter i samarbeid med FoU-
institusjoner og/eller bedrifter

Forskningen gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med 
et FoU-miljø.



Innsatsområde 2: Mobilisering av offentlig sektor i 
Nord-Norge

• Forskning er en viktig innsatsfaktor for innovasjon i 
offentlig sektor. 

• Forskningen kan forbedre, fornye, og bidra til at 
problemer og utfordringer ses på en ny og bedre måte i 
offentlig sektor. 

• Viktig at FoU-aktiviteten skjer for og hos de offentlige 
virksomhetene, og på deres premisser.

• Ikke prioriterte forskningsområder

• Det skal være opp til offentlige virksomheter selv å 
definere det offentliges innovasjonsutfordringer. 

• Eierfylkene ønsker offentlig sektor som selvstendige 
bestillere av forskningsoppdrag. 



Bredt spekter av innfallsvinkler

• Velferdsteknologi og e-helse, effekter av regionreformen, 
storkommunesammenslåinger,  samhandlingsreformen, følge- og 
evalueringsforskning, bolyst, forskning på endringskapasitet og 
bestillerkompetanse, og hvordan kommunene kan være tjenesteleverandør i 
grensesnittet mellom offentlige og private tjenester.

Igjen - det kan like gjerne være andre forskningsområder!



Løpende kvalifiseringsstøtte offentlig sektor

• Skal utvikle FoU-prosjekter som kan 
kvalifisere til videre støtte fra relevante 
ordninger

• Inntil 12 mnd støtteperiode

• Dekker personalkostnader, kjøp av FoU-
tjenester, relevante kostnader

• Skal lede til et hovedprosjekt

• Må ha forskningsspørsmål, ikke støtte til 
kartlegging av potensielle FoU-behov

• Kan inneholde små forskningsdeler

• Kan være noe støtte til workshop

• Løpende kvalifiseringsstøtte 

• Mål om rask og ukomplisert 
behandlingstid

• Selvstendig behandling

• Inntil 8 arbeidsuker

• Ja, nei og tja

• Lett «å rette opp» søknader –
dialog med sekretariatet



RFFNORD – 2018: 
dato 42



VÅR 2019

Regionale offentlige prosjekter – innovasjon i offentlig sektor 

NOK 12.000.000. Søknadsfrist 13. februar

• Skal styrke offentlige virksomheter innenfor regionalt relevante områder

• Støttebeløp: NOK 1.000.000 -3.000.000

• Varighet inntil 3 år

• Prosjektansvarlig offentlig virksomhet innenfor fondets geografiske område

• Gjennomføres i samarbeid med FoU-miljø

• Egenfinansiering 75%

Hovedprosjekter- Regionale offentlige prosjekter 
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Hvem har mottatt støtte (2018)?
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Samskapt og samlokalisert: Nye boformer og økt 

integrering for personer med utviklingshemming

Tromsø Kommune 300 000

Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i 
ulike journalsystemer

Midt-Troms Regionråd, avd

Løkta

250 000

Nye teknologiske løsninger for 
bedre helsehjelp til kronikere

Bodø kommune 300 000 

Kartlegging av tretekniske egenskaper hos furu fra 
kulturskog og naturskog i Troms og Finnmark 

Fylkesmannen i Finnmark 300.000



Hvem har mottatt støtte (2017)?
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Samskapt og samlokalisert: Nye boformer og økt 

integrering for personer med utviklingshemming

Tromsø Kommune 300 000

Enhetlig dokumentasjon av legemiddelhåndtering i 
ulike journalsystemer

Midt-Troms Regionråd, avd Løkta 250 000



Hvem har mottatt støtte (2016)? 
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Kommunal innovasjonsledelse og 

innovasjonskultur (KOMII)

Tromsø Kommune 3 000 000

Restaurering av tareskog som økosystem i 
Hammerfest, Finnmark

Hammerfest Kommune 2 999 000

Fravær i videregående skole i Nord-Norge Troms Fylkeskommune 3 000 000



mikal.lanes@ffk.no
Tlf: 977 77 507

Kontorsted: Vadsø



Noen hjelpeverktøy



Forskningsdrevet innovasjon 
i offentlig sektor

/forskningsradet

#innoff

https://www.forskningsradet.no/prognett-innoff/Forside/1253980758076
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0kLe4k9_YAhXB1SwKHR-TDOgQjRx6BAgAEAY&url=https://www.facebook.com/&psig=AOvVaw2UIV002jAnlspc27cieQn0&ust=1516283791771928




https://www.forskningsradet.no/prognett-innoff/Forside/1253980758076


Generelt verktøy for 
prosjektbeskrivelse

Vi arrangerer og/eller deltar på 
prosjektverksted for å presentere et verktøy 
for å utvikle prosjekt.



Kontakt meg gjerne!

jsd@forskningsradet.no
911 72 725

mailto:jsd@forskningsradet.no
https://www.facebook.com/norgesforskningsradfinnmark/
https://twitter.com/JanSD

