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Forskningsrådet i det  
forskningspolitiske systemet

Norges forskningsråd

Næringsliv Institutter Universiteter

Utøvende forskningsinstitusjoner

Europa 
og 
verden

Samfunn

15 departementer



Vi støtter blant annet opp om

Forskerprosjekter

Innovasjonsprosjekter

Sentre

Infrastruktur

Kompetanseprosjekter

Kommersialiseringstiltak

Koordinering og samarbeid



Målstruktur

Mål 1 
Grensesprengende 

forskning og nyskaping

Mål 2 
Bærekraftige løsninger 
i samfunn og næringsliv

Mål 3
Forskningsorientert 

og innovativt næringsliv

Mål 4
Offentlig sektor tar initiativ til 

og bruker forskning i 
fornyelsesarbeidet 

Mål 5        Internasjonalt samarbeid og EU-deltakelse

Mål 6          Forskningsråd for helhet og fornyelse



Målstruktur

Mål 1 
Grensesprengende 

forskning og nyskaping

Mål 2 
Bærekraftige løsninger 
i samfunn og næringsliv

Mål 3
Forskningsorientert 

og innovativt næringsliv

Mål 5        Internasjonalt samarbeid og EU-deltakelse

Mål 6          Forskningsråd for helhet og fornyelse

Mål 4
Offentlig sektor tar initiativ til 

og bruker forskning i fornyelsesarbeidet 



Innovasjon i offentlig sektor
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Økende forventninger til og 
kostnader for offentlig sektor

Demografiske endringer og 
migrasjon

Klimaendringer og tilpasningsbehov

Samfunnssikkerheten utfordres

Nye muliggjørende 
teknologier/digitalisering

Organisasjons- og 
tjenesteutvikling

Politikkutforming og 
samfunnsorganisering 

Brukermedvirkning og nye 
samarbeidsformer

Et møte mellom utfordringer og muligheter



3 viktige begrep – ulike prosjekttyper

Prosjekttype Offentlig virksomhet FoU-miljø

Forskerprosjekt Kan delta Søker/ansvarlig

Kompetanseprosjekt (for offentlig 
sektor)

Deltar Søker/ansvarlig

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor 
(IPO)

Søker/ansvarlig Deltar



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)



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


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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Tematikk for SØKNADER mai 2017 

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

4

6

7

23

Avfall - bygg og anlegg

Digitalisering av kommunale tjenester

Boliginnovasjon

samarbeid - nettverk

Anskaffelser

Bærekraft - næringsutvikling

Klima

Samfunnsikkerhet og beredskap

Vann -og avløp

Kommune- og regionreform

Planlegging og innovasjonsarbeid

Barn og unge

Evaluering, styring, innovasjon

Utdanning

Samskaping

Helse

Tematikk for SØKNADER september 2017



Program for forskning og innovasjon i 
utdanningssektoren – FINNUT  



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


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



Utlysningen av 35 millioner  til innovasjons-
prosjekt i offentlig sektor

Søknadene skal:

• Beskrive hvilke utfordringer i utdannings-
sektoren prosjektet tar sikte på å løse

• Beskrive innovasjonsideen og forsknings-
behovet

• Skissere potensiell nytte for utdannings-
sektoren

• Ha en konkret plan for implementering og 
realisering av innovasjonen,samt
risikohåndtering

• Utlysningen kan kun søkes av barnehage-
eiere og skoleeiere i grunnopplæringen i 
samarbeid med forskermiljøer 

• Frist 10. oktober 2018



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



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


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 /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



Noen hjelpeverktøy





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

