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Hvordan kan Forskningsrådet 
bidra til å fremme omstilling og 
innovasjon?

§ Hva er Forskningsrådet?

§ 3 programmer, og en ph.d. som kan 
fremme omstilling og innovasjon i 
byer og regioner
§ FORREGION
§ BYFORSK
§ FORKOMMUNE
§ Offentlig PHD



Forskningsrådet – forskning og innovasjon
Ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget. 
Dekke samfunnets behov for forskning ved å fremme 
grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon. 

15 departementer finansierer

Næringsliv Institutter Univer-
siteter

Forskningsrådet
9,5 mrd kr, 470 ansatte

Helseforetak



Forskningsrådet og samfunns- og 
næringsliv  
Bidra til relevante FoU-institusjoner 
§ Utvikle kvalitet
§ Bygge kapasitet
§ Innovasjonskultur

Fremme forskningsbasert innovasjon
§ Skape merverdi
§ Gi risikoavlastning
§ Skape samarbeid med 

forskningsinstitusjonene
§ Møte samfunnsutfordringene



Hvordan kan Forskningsrådet 
bidra til å fremme omstilling og 
innovasjon?

§ Mange programmer

§ 3 programmer som skal 
fremme omstilling og 
innovasjon i byer og 
regioner:
§ FORREGION
§ BYFORSK
§ FORKOMMUNE
- Og Offentlig PHD til slutt



§ At flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid

§ At flere bedrifter sender bedre søknader til RFF, 
Forskningsrådet og EU

§ At vi styrker forsknings- og utdanningsinstitusjoner som 
relevante samarbeidspartnere for næringslivet

§ At vi styrker sammenhengen mellom regional og nasjonal 
innsats for forskningsbasert innovasjon

FORREGION – forskningsbasert 
innovasjon i regionene



Kapasitet
Studietilbud
Stipendiater
Mobilitet

Mobilisering
Kompetansemegling

Forprosjekter
Mobilitet

FORREGION
Hva programmet består av

Dialog
Styrket	

dialog	med	
regionale	
utviklings-
aktører,	
erfarings-
overføring	
og	læring



Digitalisering,	
automatisering	og	

robotisering

By,	steds- og	
regionalutvikling

Bedrifter	i	verdikjeder	
tilknyttet	

naturressurser	og	
naturgitte	fortrinn

Bærekraftig	vekst	i	
bioøkonomien

Videreforedling	av	
biomasse

Helseinnovasjon	og	
Velferdsteknologi Sirkulær	økonomi Reiseliv

Teknologi	med	
framtid Marine	ressurser Film,	spill	og	

medieteknologi Klima,	miljø	og	energi

Mobiliseringsprosjektene har 
regionale satsingsområder



§ Målgruppe: bedrifter (eller 
organisasjoner) med liten eller ingen FoU 
erfaring

§ Søker bør ha en idè om videreføring i 
hovedprosjekt

§ Sjekk Fylkeskommunens hjemmeside for 
deres FORREGION prosjekt. 

§ Ta kontakt med en kompetansemegler

Forprosjekter – for bedrifter, men 
også offentlig sektor



BYFORSK 
Forskning og innovasjon for framtidens byer

Tina Rebecca Hov-Gylthe



BYFORSK –
Forskning og innovasjon for framtidens byer

§ Tidsavgrenset satsing 2015 - vår 2017

Møteplasser og utlysninger 

§ Urbaniseringen som mulighet for samfunns-løsninger

§ Fremme integrert, mer helhetlig kunnskaps-utvikling

§ Koblinger på tvers av sektorer/aktørgrupper og fag

§ Mer samordning og koordinering av NFR-innsats på 
FoUoI relevant for byer og byregioner.

§ Innsats i 2016: 155 mill kroner – gjennom 27 programmer 
og aktiviteter



Resultater og merverdi BYFORSK

§ Generert stor interesse. Viste stor kapasitet i 
miljøene. Høy kvalitet
§ Felles utlysning av inntil 71 mill kroner til kunnskap for 

fremtidens byer – 6 prosjekter innvilget (63 søknader)
§ By-konferanse januar 2016 – mer enn 300 deltakere
§ Informasjons- og nettverksmøte mai 2016 - 150 deltakere
§ By-nettverksutlysning - koble forskning, forvaltning, 

næringsliv og sivilsamfunn: 5 innvilget (16 søknader)
§ Mer målrettet innsats 
§ Innvilget prosjekter som ikke ville fått støtte 

gjennom ordinære utlysninger pga bredde i 
tematikk, innretning og samarbeid  



Veien videre

§ Forskningsrådet viderefører erfaringene i en 
«koordinert satsing» på by- og byrelatert forskning 
og innovasjon
Innebærer en samlet styring og koordinert finansiering av 
innsatsen til de deltakende programmer

§ Høst 2017: utforming av satsingssplan og 

legge retning for videre arbeid

§ Vektlegger bærekraftige og helhetlige løsninger for 
fremtidens byer, i tråd med FNs bærekraftsmål og NFRs 
nye bærekraftstrategi. 
Ivareta koblinger til JPI Urban Europe



Oversikt: By-relaterte 
programmer og aktiviteter 

i Forskningsrådet

Demokratisk	og	
effektiv	styring,	
planlegging	og	
forvaltning	
(DEMOS)	

Stort	program	for	
klima	

(KLIMAFORSK)

Samfunns-
utviklingens	
kulturelle	

forutsetninger
(SAMKUL)	

Stort program	
energi

(ENERGIX)	

Transport	2025	
(TRANSPORT)	

Bærekraftig
verdiskaping	i	mat-

og	biobaserte
næringer	(BIONÆR)	

IKT	og digital	
innovasjon
(IKTPLUSS)

Samfunns-
sikkerhet

(SAMRISK	II)

Miljøforskning	for	
en	grønn	

samfunnsomstilling	
(MILJØFORSK)

Velferd,	arbeidsliv	
og	migrasjon	

(VAM)	

Forskning	og	
innovasjon	i	

kommunesektoren	
(FORKOMMUNE)



Hold deg oppdatert

Følg med på utlysninger fra de enkelte programmer 
og sjekk nyhetsbrev fra BYFORSK

Har du spørsmål om BYFORSK eller koordinert 
satsing på by?

Kontakt
Tina Rebecca Hov-Gylthe
Rådgiver, Forskningsrådet
trhg@rcn.no / 22037096



FORKOMMUNE
Forskning	og	innovasjon	i	kommunesektoren



Hovedmål

FORKOMMUNE 

§ skal utløse innovasjon i kommunesektoren

og ved hjelp av forskning og forskere

§ styrke kommunenes innovasjonskapasitet 
og innovasjonsevne

FORKOMMUNE
Forskning	og	innovasjon	i	

kommunesektoren

HVA?	– HVA	VIRKER?	– HVORDAN	GJENNOMFØRE	?	– HVORDAN	SPRE	KUNNSKAPEN?	



Budsjett	
25	millioner	kroner

i	året

2017
6	millioner	kroner
til	forprosjekter	i	2	

utlysninger	

Utlysning	1:
91	søknader
26,6	millioner
82	prosjekter	er	
støtteverdige				

2018
Ca.	50	millioner	til	

innovasjonsprosjekter	
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Tema	forprosjekter	mai	2017	

Hele	landet	
1	%

Midt
17	%

Nord

16 % 

Sør	
6	%Vest

19 % 

Øst
41	%

Geografisk	fordeling	forprosjekter	mai	2017	



Videre planer FORKOMMUNE

§ Ca. 50 millioner til 
Innovasjonsprosjekter i 
offentlig sektor lyses ut 
februar 2018

§ Ønsker vekst i 
programmet til bevilgning 
på 60 mill. kroner pr år

§ Følgeevaluering fra januar 
2018



For mer informasjon

Besøk vår hjemmeside: FORKOMMUNE

Kontaktpersoner:

Marte-Eline	Stryken
mes@forskningsradet.no

47	22	03	70	76

Camilla	Oftebro
co@forskningsradet.no

47	22	03	70	28



Offentlig sektor-ph.d. ordningen 



Mål for ordningen

Økt langsiktig og relevant kompetansebygging og 
forskningsinnsats i offentlige virksomheter 

Økt forskerrekruttering i offentlig sektor

Økt samspill mellom akademia og offentlig sektor 



Hvorfor velge en Offentlig sektor-ph.d.?

Stipendiaten ønsker
§ Ta en doktorgrad, men bli i 

offentlig sektor
§ Karriereutvikling
§ Fordype seg faglig
§ Bidra til kunnskapsutvikling i 

virksomheten

Utdanningsinstitusjonen 
ønsker

§ Bedre og tettere samarbeid med 
offentlig sektor

§ Forskningsressurser med ekstern 
finansiering

§ Faglig interessante prosjekter

Offentlig virksomhet ønsker
§ Kunnskap viktig for virksomheten
§ Skreddersydd forskerkompetanse
§ Å bli attraktiv arbeidsgiver
§ Å beholde og utvikle kompetent 

arbeidskraft



Stor bredde i OFFPHD porteføljen

• 54 doktorgradsprosjekter startet opp
• 37 prosjekter til nå bevilget i 2017

• Utlysningen spisset mot tre programmer 
• FINNUT (5)
• HELSEVEL (3)
• IKTPLUSS (3)



Eksempler: 

Helse og omsorg: 
§ Rana kommune:
Utvikling av kommunale tjenester for barn og familier, med fokus 
på tverrfaglig forebyggende innsats overfor gravide og 
spedbarnsfamilier, Nord universitet

Arbeid- og velferd
§ NAV Oppland
Det er i møte med bruker verdier av NAVs arbeid først og fremst 
oppstår, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Utdanning
§ Kristiansand kommune
Relasjonsledelse som virkemiddel for utvikling av læringsmiljø og 
kompetanse i skolen, Universitetet i Agder

Miljø
§ Vestfjorden avløpsselskap (VEAS)

Optimering av biogassproduksjon og stabilisering av kloakkslam 
basert på forståelse av mikrobielle enhetsprosesser, Norges miljø-
og biovitenskapelige universitet



Til stede over hele landet - 13 regionkontorer



Spørsmål?


