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Eksternfinansering – resultater og potensiale/EU-
Benchmarkanalyse 
 
Bakgrunn for saken 
Det vises til møte i universitetsstyret 3. mai 2016, der styret etterlyste en redegjørelse av resultater 
og potensiale på eksternfinansering (EU, NFR og andre eksterne kilder).  
 
I virksomhetsrapporten for 1. tertial som er lagt fram for universitetsstyret 21. juni, gis en 
overordnet analyse av dagens resultatindikatorer, herunder EU og NFR. I løpet av våren er det 
gjennomført en EU-Benchmarkanalyse på oppdrag fra rektoratet som gir innsikt i resultater og 
potensiale knyttet til EU finansering. Denne følger vedlagt. Vi vil komme tilbake med en nærmere 
redegjørelse om resultater og potensiale knyttet til NFR og annen eksternfinansering på møtet i 
universitetsstyret 18. oktober 2016. 
 
EU-Benchmarkinganalysen 
Hovedformålet med analysen var å få oversikt over UiOs deltakelse i EUs rammeprogram 
sammenlignet med en rekke andre universiteter i Europa, og få et bedre kunnskapsgrunnlag for 
hvordan UiOs deltakelse i Horisont 2020 kan heves. 
 
Analysen er delt opp i tre faser. I første fase sammenlignet vi tall over UiOs deltakelse i 7. 
rammeprogram (FP7) med de andre universitetene. I andre fase besøkte vi tre nordiske 
universiteter og intervjuet ett britisk universitet for å finne ut av hvorfor de generelt gjør det bedre 
enn UiO i EU-sammenheng. I tredje fase intervjuet vi 45 forskere, instituttledere og ansatte i 
støtteapparat ved UiO for å identifisere hva som er de største utfordringene og hvilke faktorer som 
kan bidra til å styrke UiOs posisjon i arbeidet mot Horisont 2020. På grunnlag av funnene i 3. fase 
er det foreslått tre hovedgrupper tiltak knyttet til støtteapparat, insentiver og karriereløp. 
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universitetsdirektør      

Ellen Johanne Caesar 
 direktør virksomhets- og økonomistyring 
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Vedlegg: 

- Sammendrag av de tre fasene i EU-Benchmarkanalysen 
- EU-Benchmarkanalyse, 1. fase 
- EU-Benchmarkanalyse, 2. fase: Faktorer som påvirker deltakelse i Horisont 2020 – Tre 

nordiske universiteter og et britisk sammenlignet med UiO.  
- EU-Benchmarkanalyse, 3. fase: En undersøkelse av faktorer som påvirker deltakelse i 

Horisont 2020 – Intervjuer med forskere, ledere og administrativt ansatte ved UiO 
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EU-Benchmarking: Undersøkelse av faktorer som påvirker deltakelse i 
Horisont 2020 

- Sammendrag av de tre fasene 

Bakgrunn og formål 

I Universitetet i Oslo sin strategiske plan for 2010-2020 legges det vekt på å være et internasjonalt 
orientert forskningsuniversitet og en aktiv deltaker i EUs rammeprogram. UiO:Strategi 2020 og UiOs 
årsplaner uttrykker klare ambisjoner om at UiO skal styrke sin posisjon som konkurransedyktig og 
attraktiv aktør i Det Europeiske Forskningsområdet, med særlig vekt på Horisont 2020 (H2020).  

Hovedformålet med EU-Benchmarking prosjektet er å få et bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan 
deltakelsen i H2020 kan heves. Den er utført på oppdrag fra rektoratet og er delt opp i tre faser.  

Fase 1 (mai, 2015) 

I første fase analyserte vi tall over UiOs deltakelse i FP7 og sammenlignet med en rekke andre 
universiteter i Europa.1 Utover deltakelse i delprogrammer og fagområder så vi på forskningens 
gjennomslag og synlighet samt forskjeller i nasjonale finansmodeller.  

Hovedfunn: 
• UiO ligger på 71. plass på liste over de universitetene som har høyest antall deltakelser i FP7. 

De andre nordiske benchmarkingruniversitetene ligger enten innenfor eller i nærheten av 
topp 30 listen.  

• UiO sliter særlig med lav deltakelse innenfor den tematiske delen av FP7. Denne, og 
tilsvarende del i H2020, er rammeprogrammenes største delprogram i forhold til finansering. 
Her ligger det store muligheter for UiO.  

• UiO er på nivå med de andre nordiske universitetene i ERC og Marie Curie (innkommende 
mobilitet).  

• Sammenlignet med de andre universitetene, synes UiO å ligge noe etter med hensyn til 
forskningens gjennomslagskraft og synlighet. Dette, samt lavere utgangspunkt for 
internasjonal sampublisering, kan være en av flere årsaker til at UiO har lavere innvilgelse i 
FP7. Samtidig finnes det enkeltmiljøer på UiO som har en betydelig gjennomslagskraft og 
samarbeider internasjonalt i omfattende grad.  
 

Fase 2 (november, 2015)  

I andre fase besøkte vi EU-kontorene ved tre nordiske universiteter og intervjuet ett britisk 
universitet for å se hvilke faktorer som bidrar til at de henter inn mer EU-forskningsmidler enn UiO, 
og for å identifisere hva UiO kan gjøre for å forbedre sin deltakelse.2 

Hovedfunn:  

                                                           
1 Universitetet i Bergen, Københavns Universitet, Uppsala Universitet, Helsinki Universitet, University College 
London (UCL), University of Edinburgh, Universitãt Zurich og Vrije Universiteit Amsterdam.  
2 De fire universitetene er Københavns Universitet, Uppsala Universitet, Helsinki Universitet og UCL. 

O-sak 4 - side 3 av 84



2 
 

• Det er få prioriteringer fra ledelsens side ved de fire universitetene og det er i stor grad opp 
til forskerne selv om de vil søke i H2020. 

• Universitetene har færre og mindre generøse økonomiske insentiver for deltakelse i H2020 
enn UiO. 

• Godt støtteapparat er en indirekte faktor og insentiv som bidrar til suksess. Hvordan støtten 
er organisert (sentralt eller desentralisert) er ikke avgjørende, men det er viktig at forskerne 
frigjøres fra administrativt arbeid.  

• Det er mange likheter i finansieringsvilkårene frem til våren 2015, særlig hos de nordiske 
universitetene. UiO har minst andel eksternfinansiering. 

• Universitetene har mange lignende utfordringer når det gjelder å tiltrekke seg internasjonale 
forskere. 

• Innovasjon er godt forankret i EU-prosessene, særlig ved UCL og Københavns Universitet. 
• For å kunne lykkes bedre i H2020 kreves det langsiktig arbeid for å bedre kvaliteten på 

forskningen og øke samarbeid med internasjonale partnere og næringsliv.  
 

Fase 3 (mai, 2016): 

Formålet med tredje fase av EU-Benchmarking var - gjennom intervjuer med forskere, instituttledere 
og ansatte i støtteapparat ved UiO - å identifisere hva som bidrar til suksess i H2020, hvilke faktorer 
som kan gjøre det mer attraktivt å søke og hva som er de største utfordringene.  

Hovedfunn: 

Det finnes mange faktorer som forklarer hvorfor et universitet lykkes eller ikke i EUs rammeprogram. 
Mye tyder på at forskningskvalitet er den viktigste faktoren. Men, som intervjuene i 3. fase 
tydeliggjør, finnes det mange flere variabler som kan ha innvirkning. Forskere, instituttledere og 
ansatte i støtteapparatet på EU nevner i hovedsak tre ting: Faglige ambisjoner og utlysninger som 
passer til forskningstema, langsiktig kulturendring med ledertrykk og god administrativ støtte. 
Støtteapparat er viktig for å legge til rette for at forskerne i hovedsak kan konsentrere seg om den 
vitenskapelige delen i søknads- og driftsfasen av prosjekter. Men disse er ikke de eneste faktorene. 
Som det fremkommer i rapporten for 3. fase er det flere viktige faktorer, blant annet deltakelse i 
internasjonale nettverk og samarbeid med næringsliv. 

UiO har gode forutsetninger for å gjøre det bra i H2020 men også noen utfordringer. De fleste 
forskerne gir uttrykk for at de er fornøyde med den administrative støtten de får i søknadsfasen av 
prosjekter og mener at insentivordningene er gode motivasjonsfaktorer. UiOs deltakelse i H2020 så 
langt viser en sterk økning i søknader. Det indikerer at mobiliseringen og ledelsestrykket mot økt 
deltakelse i programmet er vellykket - noe som vi har fått bekreftet i intervjuene. 

Derimot er UiOs tilslagsprosenten i H2020 lav. Kun omlag 10% av alle søknadene som UiO har sent i 
H2020 har fått gjennomslag. En del av forklaringen er økt konkurranse i H2020 og at UiO søker mye 
mer en før. Dessuten går omlag 60% av søknadene fra UiO til det som kan defineres som frie midler 
(ERC og Marie Skłodowska-Curie), der konkurransen er hardest.  

Når det gjelder antall prosjekter så gjør UiO det relativt bra på ERC – hvor forskningskvalitet er den 
største suksessfaktoren - og innkommende mobilitet i Marie Curie, både i nasjonalt og nordisk 
sammenheng. De største utfordringene kan derimot sies å ligge innenfor de tematiske områdene i 
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H2020. Her er det per i dag få prosjekter og det søkes for lite på enkelte områder hvor UiO burde 
søke mer, eksempelvis innenfor miljø og energi.  

Intervjuene har tydeliggjort at UiO har betydelige utfordringer og potensiale innenfor de tematiske 
områdene. Flere forskere beskriver det som en utfordring å finne utlysninger som passer deres 
forskningsområde. De gir også uttrykk for usikkerhet knyttet til hvilken støtte man kan få i driftsfasen 
av prosjektene og om den er tilstrekkelig. Spesialt gjelder dette koordinatorprosjekter, og flere av de 
som har erfaring med slike prosjekter mener de er for arbeidskrevende. Tematiske prosjekter krever 
også deltakelse i gode faglige internasjonale nettverk og samarbeid med aktører utenfor akademia. 
Ikke overraskende får vi bekreftet i intervjuene at disse elementene er utfordrende for mange.  

Basert på funnene fra de tre fasene, spesialt intervjuene med ansatte ved UiO og erfaringene fra 
benchmarkinguniversitetene, har vi foreslått vurdering av en rekke tiltak for å styrke UiOs posisjon i 
arbeidet mot H2020 (se vedlegg).  
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Vedlegg: Forslag til tiltak 

1. Støtteapparat  

1.1 Det anbefales at fakultetene vurderer hvordan driftsfasen i EU-prosjekter ivaretas på en 
bedre måte enn i dag. Dette gjelder særskilt tematiske samarbeidsprosjekter. 

1.2 Institutter av en viss størrelse og med et begrenset forskningsadministrativt 
støtteapparat må i tillegg vurdere å styrke kapasiteten i pre-grant fasen. 

1.3 Det juridiske støtteapparat må styrkes for å dekke økt kompleksitet og oppdragsmengde. 

1.4 I LOS bør man styrke samarbeidet på tvers av avdelinger slik at det fremstår som en 
tydelig felles enhet (forskningsadministrasjon, økonomi, personal og kommunikasjon). 

1.5 Vurdere, lokalt og sentralt, en tettere samordning mellom EU- og innovasjonsfeltet. 
Konkret bør en felles enhet vurderes.  

1.6 Utvikle et tiltak for å redusere risiko ved valutasvingning. 

2. Insentiver til prosjektkoordinering 

1.1 Gitt de klare tilbakemeldingene vi har fått fra dem med erfaring i koordinatorrollen, 
anbefaler vi at man ved neste gjennomgang av UiOs toppforskningsstøtte, vurderer om 
ledelse av koordinatorprosjekter skal utløse støtte. En slik støtte må komme fagmiljøet til 
gode, direkte ned til institutt, og sørge for at de administrative oppgavene i så stor grad 
som mulig løftes bort fra den vitenskapelige ledelsen av prosjektet. 
 

2. Karriereløp 
3.1 Systematisere erfaringsutveksling og kunnskapsdeling for eksempel i form av en 

mentorordning for søkere. Tiltaket bør vurderes både internt på fakulteter og mellom 
fagmiljøer på tvers av enhetene. Ansatte ved UiO som sitter i ulike posisjoner i EU-
systemet (Advisory Groups, evaluatorer), bør benyttes mer systematisk enn i dag.  

3.2 Fortsette arbeidet med et internasjonalt hus i samarbeid med Oslo kommune og andre 
aktører for å bedre mottak av internasjonale forskere og andre. 

3.3 Foreløpige erfaringer ved UiO indikerer at innstegsstillinger er et godt tiltak for 
rekruttering av de beste kandidatene.  Flere fagmiljøer bør vurdere om dette er et tiltak 
som kan styrke rekrutteringen. 

3.4  Stimulere og legge til rette for utenlandsopphold både av kort eller lengre varighet. 
Marie Curie og Erasmus+ er relevante virkemiddel å benytte seg av.  
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EU-Benchmarkanalyse, 1. fase  
 

1. Innledning 
 
Hovedformålet med denne komparative analysen er å få frem et bedre bilde av UiOs deltakelse i EUs 
syvende rammeprogram for forskning 2007-2013 (7RP) ved å undersøke hvor UiO står i forhold til et 
utvalg av andre europeiske universiteter (heretter kalt «barometeruniversitetene»).  
 
Utgangspunktet for analysen er regjeringens - og UiOs – ønske om en betydelig økning i 
deltakelsesnivået i Horisont 2020 (H2020). Som det fremkommer i regjeringens strategi for 
forsknings- og innovasjonssamarbeid kommer de norske universitetene dårlig ut i EUs 7RP 
sammenlignet med innsatsen av universiteter i de andre nordiske landene.1 UiOs eget ønske om å få 
bedre innsikt i UiOs deltakelse i 7RP blant annet gjennom en komparativ analyse må ses i lyset av 
denne problemstillingen.2 

Formålet er at denne analysen, samt videre arbeid, kan danne et bedre kunnskapsgrunnlag for at 
identifisere UiOs styrker og svakheter og områder med forbedringspotensial i H2020. I tillegg kan den 
gi innsikt inn i områder hvor barometeruniversitetene utmerker seg («best practice») og bidra til å 
utpeke spørsmål og hypoteser som kan være verdt å utforske nærmere.  

Analysen er tenkt som første leveranse i et større prosjekt hvor hensikten er å levere jevnlige 
analyser (f.eks. årlige) som kan utvikles etter behov og over tid. En av hovedutfordringene i en slik 
institusjonsanalyse er adgang til informasjon og sammenlignbar europeisk data. Mye finnes på 
nasjonal nivå men institusjonsnivået henger etter. Begrenset tilgang på data har til en viss grad satt 
sitt preg på denne analysen. Data i analysen er basert på forskjellige kilder, blant annet 
Europakommisjonens databaser, dokumentstudier, informasjon fra nettsider og fra universitetene. 

Utover UiOs og barometeruniversitetenes deltakelse i delprogrammer og fagområder har vi i denne 
omgangen sett på to variabler som vi mener kan være viktige i å forklare forskjeller i deltakelse i 7RP. 
Disse er forskningens gjennomslag og synlighet og forskjeller i nasjonale finansmodeller, primært 
forholdet mellom basisbevilgninger og konkurransebaserte midler. Den opprinnelige ideen var også å 
se på organisering av EU-forskningsstøtte som en mulig forklaringsfaktor, men på grunn av mangel på 
data og kvantitative indikatorer har vi utelatt dette temaet i denne rapporten.  

Det som kjennetegner de universiteter vi har valgt å sammenligne UiO med er at de er alle 
forskningsintensive breddeuniversiteter. De har en lignende profil som UiO. Utvalget består av 
nordiske breddeuniversiteter og noen av de beste europeiske universiteter i 7RP (både innenfor og 
utenfor EU). Nesten alle har oppnådd bedre resultater enn UiO innenfor 7RP.  

 

 

                                                           
1 Nasjonal Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU, juni 2014 
2 Iverksettelsen av analysen var diskutert og vedtatt på rektoratmøte 12. mars 2015.  
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Barometeruniversitetene:  

• Norge: UiO og Universitetet i Bergen 
• Andre nordiske: Københavns Universitet, Uppsala Universitetet og Helsinki Universitet 
• Andre europeiske: University College London (UCL), University of Edinburgh, Universität 

Zürich (UZH)3 og Vrije Universiteit Amsterdam  
 

  

                                                           
3 Universität Zürich må ikke forveksles med ETH Zürich, et mer teknisk-naturvitenskapelig orientert universitet. 
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2. Deltakelse i 7RP – UiO sammenlignet med åtte universiteter 
 
Lars Øen (Fagstøtte), Sveinbjörn Hannesson (Lederstøtte) 
 
Nedenfor følger en sammenligning av de åtte utvalgte universitetene. Utgangspunktet er antall 
prosjekter per institusjon i 7RP fordelt på virkemiddel og temaområde. Vi har valgt å ikke se på 
bevilgning både med tanke på ulikt kostnadsnivå og tilgjengelige data. Tallene inkluderer alle 
utlysningene i 7RP, men ikke alle prosjekter ettersom alle kontraktene ikke var ferdigforhandlede når 
listen som er utgangspunkt ble ferdigstilt i januar 2015.4 

2.1 Antall deltakelser/prosjekter i 7RP 

 

Figur 2.1 viser at UCL har oppnådd de beste resultater av barometerinstitusjonene innenfor 7RP målt 
i antall deltakelser/prosjekter. UiO og UiB ligger på de to siste plasser. Med sine 600 deltakelser er 
UCL på 4. plass på liste over de universiteter som har høyest deltakelse i 7RP. UiOs 153 deltakelser 
betyr at det ligger på 71. plass, mens de andre nordiske barometeruniversitetene ligger enten 
innenfor eller i nærheten av topp 30 listen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 De fleste tallene er hentet fra en ikke offisiell kilde, men sammenlignet med andre offentlige tall på et 
aggregert nivå er det ingen grunn til å tro at tallene ikke er korrekte. 
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2.2 Vitenskapelige årsverk ved universitetene i 2014 

 
 
For å få et bedre sammenligningsgrunnlag har vi normalisert deltakelsen for vitenskapelige årsverk. 
Vi har samlet tall over alle vitenskapelige årsverk hos barometerinstitusjonene5 som inkluderer alle 
akademiske årsverk innenfor forskning og utdannelse med unntakelse av forsknings- og 
undervisningsassistenter. PhD-studenter er heller ikke inkludert i tallene. Målt utfra denne 
definisjonen ser vi i figur 2.2. at Københavns Universitet er størst med over 3500 vitenskapelige 
årsverk og UiB minst med ca. 1500 årsverk.  
 
2.3. Antall 7RP deltakelser/prosjekter fordelt på vitenskapelig årsverk 

 

Bildet i figur 2.3. endrer seg ikke mye for UiO eller de andre barometeruniversitetene hvis antall 
deltakelser i 7RP normaliseres etter vitenskapelige årsverk. UiO ligger på siste plass. UCL er fortsatt 
«best i klassen» sett utfra denne målestokken, mens VU Amsterdam gjør det lidt bedre og 
Københavns Universitet (med sine mange årsverk) og Universitet i Uppsala lidt verre.  
                                                           
5 Det var ikke mulig å få sammenlignbar data over vit. årsverk for Universitetet i Zürich. 
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Figur 2.4. Antall 7RP prosjekt fordelt på virkemiddel6 

 

Figur 2.4 viser total antall prosjekter i 7RP fordelt på underprogrammer eller «virkemiddel». 
Sammenlignet med de øvrige institusjonene har UiO og UiB klart lavere deltakelse enn de øvrige 
universitetene. For UiO sin del er det særlig innenfor de tematiske områdene hvor deltakelsen er lav. 
Relativt sett gjør UiO det best innenfor Marie Curie (innkommende forskermobilitet) og til dels ERC, 
særlig i nordisk sammenheng. UiO har flere prosjekter en UiB på alle tre virkemiddel men færre en 
alle de andre barometeruniversitetene. Det er stor forskjell i antall prosjekt mellom de nordiske 
universitetene og de øvrige europeiske, til fordel til de sistnevnte. 

Figur 2.5 Antall 7RP prosjekt pr vitenskapelige årsverk fordelt på virkemiddel 

 
                                                           
6 Diagrammet inneholder tre av fire virkemidler i FP7. 1. De tematiske områdene (Cooperation) 2. Mobilitet 
(People/Marie Curie) 3.  ERC (fremragende forskning). Fjerde delen (Capacities), som ikke inngår i denne 
analysen, inneholder primært støtte til forskningsinfrastruktur og små og mellomstore bedrifter.  
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Et lignende bilde avtegner seg når det tas hensyn til vitenskapelig årsverk (figur 2.5), men VU 
Amsterdam har spesielt mange prosjekter delt på antall årsverk, mens Københavns Universitet går 
betydelig ned når det justeres for vitenskapelig årsverk. UiO er på nivå med de andre nordiske 
universitetene i People (Marie Curie-mobilitet) og ERC, men har lavere deltakelse i tematiske 
prosjekter (Cooperation). UiB har en betydelig høyere deltakelse enn UiO i tematiske prosjekter - på 
nivå med de beste i Norden. 

2.6. Antall Cooperation-prosjekter fordelt på temaområde7 

 
 
Figurer 2.6-2.8 viser antall prosjekter innenfor Cooperation (tematiske delen av 7RP) og ERC fordelt 
på temaområder. I figur 2.6. ser vi at for UiO er deltakelsen innenfor Cooperation høyest innen Helse 
og IKT. Deltakelsen samsvarer ganske nært den faglige innretningen til 7RP hvor størstedelen av 
midlene er tildelt til de teknisk-naturvitenskapelige fagene. Men selv om UiO har fleste av sine 
prosjekter innenfor Helse, så har alle de andre barometerinstitusjonene flere prosjekter på det 
området. UCL har en dominerende posisjon på dette området. På IKT gjør UiO det relativt bra i 
nordisk sammenheng. UiB har flere prosjekter en UiO innenfor Helse og dobbelt så mange innenfor 
Miljø. Det er også bemerkelsesverdig hvor høy deltakelse Universitet i Zurich har innenfor disse 
feltene, Helse og IKT.  

 

                                                           
7 Diagrammet inneholder 7 av 10 områder basert på UiO sine fagområder og hvor det er bred deltakelse blant 
barometeruniversitetene.  
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2.7. Antall Cooperation prosjekt per vitenskapelige årsverk fordelt på temaområde 

 

Figur 2.7 viser at bildet av Cooperation-prosjekter fordelt på temaområder ikke endrer seg mye når 
det normaliseres for vitenskapelige årsverk. På Helse oppnår alle de andre universitetene, med 
unntakelse av Københavns Universitet, bedre resultater enn UiO.  Generelt sett gjør Københavns 
Universitet det dårligere når deltakelsen justeres for årsverk, og UiB og VU Amsterdam gjør det bedre. 
VU Amsterdam viser seg å ha kanskje den mest allsidige styrken - er god på mange tematiske 
områder.  
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0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03
Health

Food, Agriculture and
Fisheries, Biotech

IT& Communication

Nanosci, nanotech,
materials

Energy

Environment (incl
Climate Change)

Socio-economic Sci &
Hum

0,044 

2 

2 

7 

17 

20 

40 

12 

20 

9 

10 

3 

11 

7 

6 

21 

19 

6 

8 

9 

3 

3 

3 

2 

28 

12 

8 

13 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

UiO

UiB

København

Uppsala

Helsinki

UCL

Edinburgh

Zürich

VU Amsterdam

Life Science

Physical science

Social sci &
humanities

Interdisciplinary

Proof of Concept

Synergy Grant

O-sak 4 - side 13 av 84



 
 

8 
 

 

UiO har omtrent like stor ERC-deltakelse som universitetene i København, Uppsala og Helsinki og 
ligger ikke langt bak VU Amsterdam og Universitetet i Zurich. Figur 2.8 viser at UiO gjør det godt på 
fagområdet «realfag og teknologi» og i særdeleshet innenfor humaniora og samfunnsfag. På området 
«livsvitenskap», derimot, henger UiO etter; i Norden gjør både Helsinki og Uppsala det betydelig 
bedre. Som på mange andre områder er UCL i særklasse når det gjelder deltakelse i ERC.  
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3. Forskjeller i nasjonal finansering 

Per Heitmann (Lederstøtte) 

Én mulig forklaring på hvorfor noen institusjoner gjør det bedre i EUs rammeprogrammer for 
forskning enn UiO, handler om ulikhet i finansieringsordninger vedrørende den enkelte institusjon. 
Noen (les: Norge/UiO) har generøse offentlige betingelser preget av langsiktighet, mens andre 
institusjoner er mye mer konkurranseutsatt. Det gir en mye større motivasjon hos disse til å søke 
ekstern, konkurranseutsatt finansiering. 

Det er for det første ikke opplagt at sammenhengene er så enkle som antydet ovenfor. For det andre 
kan vi undersøke hvor store forskjellene er landene imellom. Det er det vi gjør nedenfor. Da er 
tankemåten denne:  

• Alle institusjoner har en blanding av offentlige bevilgninger og eksterne inntekter. De 
eksterne anses å være konkurranseutsatt. 

• Det er imidlertid også slik at deler av den offentlige bevilgningen kan være konkurranseutsatt 
gjennom ulike former for incentivordninger. 

• Eventuelle skolepenger representerer naturligvis alltid en form for konkurransearena. 

Tall og synspunkter er basert på et materiale som KD samlet inn og stilte til rådighet for 
ekspertgruppa for finansiering som avga sin rapport 7. januar 2015. Vi har imidlertid videreutviklet 
materialet noe og synspunktene står derfor for egen regning. Det avføder også et behov for en mer 
nøyaktig gjennomgang ved en seinere anledning. 

Norge 
Forholdet mellom grunnfinansiering og ekstern finansiering er i gjennomsnitt 79/21. I tillegg er 
grunnbevilgningen (den offentlige direktebevilgningen) sammensatt 70/30 når det gjelder forholdet 
mellom en langsiktig basis og resultatbaserte insentiver. Summert gir dette et forholdstall mellom 
langsiktig basis og konkurranse på 56/44 – noe nær 50/50 for UiO og UiB. 
 
Danmark 
Forholdet mellom offentlig grunnbevilgning og eksterne midler er 60/40. Den offentlige 
grunnbevilgningen er delt 50/50 mht. forholdet mellom langsiktig basis og incentivordninger.  
Summert gir dette et forholdstall mellom langsiktig basis og konkurranse på 30/70. 
 
Sverige 
Forholdet mellom offentlig grunnbevilgning og eksterne midler er 63/37. Den offentlige 
grunnbevilgningen er delt 64/36 mht. forholdet mellom langsiktig basis og incentivordninger.  
Summert gir dette et forholdstall mellom langsiktig basis og konkurranse på 43/57. 
 
Finland 
Forholdet mellom offentlig grunnbevilgning og eksterne midler er 65/35. Den offentlige 
grunnbevilgningen er delt 42/58 mht. forholdet mellom langsiktig basis og incentivordninger.  
Summert gir dette et forholdstall mellom langsiktig basis og konkurranse på 27/73. 

O-sak 4 - side 15 av 84



 
 

10 
 

Nederland 
Forholdet mellom offentlig grunnbevilgning og eksterne midler er 60/40. Den offentlige 
grunnbevilgningen er delt 52/48 mht. forholdet mellom langsiktig basis og incentivordninger – her er 
også skolepenger hensyntatt.  Summert gir dette et forholdstall mellom langsiktig basis og 
konkurranse på 31/69. 
 
Sveits 
Forholdet mellom offentlig grunnbevilgning og eksterne midler er 72/28. Den offentlige 
grunnbevilgningen er delt 72/28 mht. forholdet mellom langsiktig basis og incentivordninger.  
Summert gir dette et forholdstall mellom langsiktig basis og konkurranse på 52/48. 
 
Storbritannia 
Data mangler, men antakeligvis er Storbritannia det landet som har den største konkurransebaserte 
delen av landene som er omtalt er, spesialt sett i lys av hvor stor andel er finansiert gjennom 
skolepenger.  
 
3.1. Fordeling mellom nasjonal basis- og konkurransebasert finansering 

 

I Norge er noe under halvparten av samlede midler konkurranseutsatt. Tilsvarende situasjon gjelder i 
Sveits. Sverige har noe over halvparten av midler basert på konkurranse. I Danmark, Finland og 
Nederland er noe over 2/3 av alle midler konkurranseutsatt. 

Norge skiller seg fra øvrige land på flere måter.  

1. Nederland har skolepenger i en viss (liten) grad; Storbritannia har det i stor grad. Ingen av de 
andre landene har skolepenger. 

2. Danmark/Sverige har et større mangfold av finansieringsmekanismer sammenliknet med 
Norge, jf. private fond som Carlsberg og Wallenberg. 

3. Norge har en stor frittstående instituttsektor som i Danmark/Sverige i stor grad er en del av 
universitetssektoren. Vi ser da også en betydelig større andel offentlige konkurransemidler til 
universitetene i Danmark/Sverige enn i Norge. 
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4. I Norge utgjør resultatinsentivene 30 % av den offentlige grunnbevilgningen (post 50). 
Tilsvarende tall i Danmark er omtrent 50 og i Finland enda høyere. 

Tallene er nok riktige på et overordnet nivå. De bør imidlertid ettergås med sikte på større 
nøyaktighet og flere nyanser i forklaringene. 

En annen indikasjon på forskjeller i resultater innenfor EUs forskningsprogrammer er omfanget av 
nasjonale FoU-utgifter. I den sammenhengen kan det være verdt at nevne at Norge ligger langt over 
OECD gjennomsnittet i FoU-utgifter per innbygger på 4300 kroner sammenlignet OECDs 2300 kroner, 
og høyere enn Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Storbritannia.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Tall for 2012. Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2014, Forskningsrådet, 
NIFU, SSB, Oslo, 2014. 
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4. Bibliometrisk analyse: Behov for gjennomslag og internasjonalt 
samarbeid 

Magnus Otto Rønningen (Lederstøtte) og Herman Strøm (Fagstøtte) 

Innledning 
UiO blir sammenlignet og målt i en rekke sammenhenger. I den senere tid har det blitt mer og mer 
vanlig å bruke bibliometriske data til sammenligninger av institusjoner, fagmiljøer og enkeltforskere. 
De siste årene har rapporter som “Room for increased ambitions? Governing 'breakthrough research' 
in Norway 1990-2013” og “Bibliometric Study in Support of Norway´s Strategy for International 
Research Collaboration”, brukt bibliometri for å peke på styrker og svakheter innen det norske 
forskningssystemet.9 Også rapporten fra UiOs eget strategiske råd, baserer seg blant annet på 
bibliometriske analyser som underlagsmateriale. I tillegg gjenfinnes bruk av bibliometri i flere 
sentrale årlige rapporter i KD regi, som Forskningsbarometeret, Tilstandsrapport for høyere 
utdanning og Indikatorrapporten. Det ble i 2013 utarbeidet en egen rapport ved UiO, som kartla 
mulighetene for medlemsskap i LERU, der bibliometri var en av vurderingsfaktorene.10  

Analysebakgrunn 
I det følgende gis en overordnet bibliometrisk oversikt over UiOs vitenskapelige publisering de siste 
fem årene, sammenlignet med de andre benchmarkuniversitetene.  Den første tabellen under angir 
UiOs gjennomslag og synlighet med utgangspunkt i to bibliometriske indikatorer. Den andre 
synliggjør benchmarkinstitusjonenes internasjonale samarbeidsflate knyttet til publikasjoner. 

Metodiske begrensninger 
Det er viktig å påpeke noen utfordringer ved bruk av bibliometriske data. En kjent svakhet ved 
bibliometriske databaser er ulik dekningsgrad innen ulike fagområder – høy innen medisin, 
naturvitenskapelige- og tekniske fagområder, men lavere innenfor de fleste samfunnsfag, og svært 
lav innen humanistiske fagområder. Det er med andre ord særlig publiseringen som skjer ved Det 
medisinske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som kan beskrives ved hjelp av 
bibliometriske indikatorer. 

 
 
 
 
 
  

                                                           
9 http://science-metrix.com/en/publications/reports/bibliometric-study-in-support-of-norways-strategy-for-
international-research 
http://blogg.uio.no/unidir/ottersen/sites/blogg.uio.no.unidir.ottersen/files/RoomRCNReportTRYKK(3)%20(2).p
df 
10 Lerurapporten, “Strengths,Weaknesses,Opportunities and Threats Benchmarking UiO against five Nordic 
universities 2012/2013”, Karen Crawshaw Johansen and Herman Strøm. 
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Impact 
 
Figur 4.1. Field-Weighted Citations impact and Outputs in Top 10 of the World (%) – 2010-2014 

 

Tabelloppsett av figur 4.1: 
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For å sette UiOs resultater inn i en bredere kontekst, har vi i tillegg til benchmarkuniversitetene tatt 
med LERU-universiteter (snitt for institusjonene samlet) og EU 28 (snitt for universitetene i Den 
Europeiske union). Figur 4.1 viser gjennomslag og synlighet målt med følgende to indikatorer: 11 

- Field-Weighted Citation Impact: Sammenlikner individuelle publikasjoner med tilsvarende 
publikasjoner i databasen (samme år, kategori og fagområde) og gir en aggregert verdi for 
alle publikasjonene til en institusjon. Verdensgjennomsnittet er 1. 

- Outputs in Top Percentiles: Hvor mange av institusjonens publikasjoner er blant de 10 % mest 
siterte fra samme år, kategori og fagområde. 
 

Bibliometriske indikasjoner: 
• UiO har en impact score godt over verdensgjennomsnittet (som er lik 1), og godt over snittet 

for EU 28.  
• UiO har en tilnærmet lik impact score som snittet for LERU-institusjoner og høyere enn 

snittet for Norge (1,59). 
• Sammenlignet med benchmarkuniversitetene har UiO en til dels betydelig lavere impact 

score. 
• UiO har en lavere andel av sin publisering blant de 10 % mest siterte publikasjoner enn de 

øvrige benchmarkuniversitetene. Tendensen er den samme, også når vi ser på de 5 %- og 1 % 
mest siterte publikasjonene.  

• Vi observerer at UiB, i likhet med hva andre kilder indikerer, gjør det noe bedre enn UiO på 
de utvalgte impactindikatorene.12 

 

Relateres dette til tilslagsprosent i EUs 7 RP, og spesielt ERC, kan dette være en av flere årsaker til at 
UiO har en lavere tilslagsprosent enn benchmarkuniversitetene, en tendens som foreløpig synes å 
videreføres i Horisont2020.  

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
11 For definisjoner av de ulike indikatorene, se vedlegg 1. 
12 Dette fremkommer i ulike rangeringsgrunnlag, blant annet i Leiden-rankingen. 
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Internasjonal sampublisering 
 
Figur 4.2. International collaboration and Scholarly Output – 2010-2014 

 

Tabelloppsett av figur 4.2: 
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Figur 4.2 viser andel av publikasjonene med internasjonalt samarbeid i perioden 2010-2014. Denne 
indikatoren peker på internasjonal innretning (i hvor stor grad institusjonenes ansatte samarbeider 
på publikasjoner ut over egen institusjon og nasjonale grenser). I Forskningsbarometeret for 2013 ble 
det slått fast at siteringsindeksen for artikler med internasjonalt samforfatterskap gir større 
vitenskapelig gjennomslagskraft.13  

Bibliometriske indikasjoner 
• UiO har ikke det svakeste utgangspunktet, men ligger betydelig lavere enn de fremste 

benchmarkuniversitetene mht. internasjonal sampublisering. Selv om avstanden til de som 
scorer høyest er stor, er det små forskjeller mellom de nordiske universitetene. 

• Universitetet i Bergen har en langt større internasjonal samarbeidsflate på sine publikasjoner 
enn UiO. 

• UiO ligger også under snittet for Norge (52,9 %), Sverige (55,2 %) og Danmark (54,7 %) 
 

Foreløpige konklusjoner 
Sammenlignet med benchmarkuniversitetene, synes UiO å ligge noe etter med hensyn til 
gjennomslagskraft og synlighet. Dette kan være en av mange årsaker til at UiO har en lavere 
innvilgelse enn benchmarkuniversitetene når det gjelder ERC-tildelinger. Likeledes kan et noe 
svakere utgangspunkt for internasjonalt samarbeid på publikasjoner, være en av flere årsaker til at 
UiO har utfordringer med å nå opp i konkurransen om de tematiske midlene (der et omfattende 
internasjonalt samarbeid med akademia og næringsliv er en forutsetning). 

Man skal være varsom med å trekke konklusjoner på bakgrunn av indikatorer på institusjonsnivå. Bak 
denne type statistikk skjuler det seg store variasjoner. Det finnes enkeltmiljøer som helt klart har en 
betydelig gjennomslagskraft og som i omfattende grad samarbeider internasjonalt. For å finne frem 
til disse kreves det imidlertid en langt mer omfattende analyse. For UiOs fakulteter og institutter vil 
det være relevant med en langt mer dyptgående bibliometrisk analyse, blant annet for å kartlegge 
miljøer som i større grad enn i dag bør være aktive i søknadsprosessene knyttet til utlysninger i 
Horisont 2020.  
 
 
 

 

 

 

  

                                                           
13 Forskningsbarometeret 2013, s. 60 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/kampanjer/forskningsbarometeret/2013/forskningsbaro
meteret-2013-del-iii.pdf 
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Faktaboks om indikatorer 
Field-Weighted Citation Impact  
The ratio of citations received relative to the expected world average for the subject field, 
publication type and publication year.  

Field-Weighted Citation Impact in SciVal indicates how the number of citations received by an 
entity’s publications compares with the average number of citations received by all other similar 
publications in the data universe: how do the citations received by this entity’s publications compare 
with the world average? 

• A Field-Weighted Citation Impact of 1.00 indicates that the entity’s publications have been cited 
exactly as would be expected based on the global average for similar publications; the Field-
Weighted Citation Impact of “World”, or the entire Scopus database, is 1.00 
 

• A Field-Weighted Citation Impact of more than 1.00 indicates that the entity’s publications have 
been cited more than would be expected based on the global average for similar publications; for 
example, 2.11 means 111% more cited than world average 

Outputs in Top 10 of the World (%)  
Outputs in Top Percentiles in SciVal indicates the extent to which an entity’s publications are present 
in the most-cited percentiles of a data universe: how many publications are in the top 1%, 5%, 10% 
or 25% of the most-cited publications? The entire Scopus database, or “World”, is the default data 
universe used to generate this metric. 
 
Scholarly Output  
The number of publications of a selected entity. 
 
Collaboration  
The extent of international co-authorship. 
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5. Oppsummering 
 
• UiO ligger på 71. plass på liste over de universitetene som har høyest antall deltakelser i 7RP. 

De andre nordiske barometeruniversitetene ligger enten innenfor eller i nærheten av topp 30 
listen. UiO burde ha som mål å bli blant de 30 beste universitetene.  
 

• UiO sliter særlig med lav deltakelse innenfor den tematiske delen (Cooperation) av 7RP. Alle 
de andre universitetene, med unntak av Københavns Universitet, har flere tematiske 
prosjekter enn UiO normalisert for vitenskapelige årsverk. Cooperation, og tilsvarende del i 
Horisont 2020, er rammeprogrammenes største delprogram i forhold til finansering. Her 
ligger det store muligheter for UiO.  

 
• UiO er på nivå med de andre nordiske universitetene i ERC og Marie Curie (innkommende 

mobilitet). Relativ høy deltakelse i Marie Curie betyr at UiO kan betraktes som et universitet 
som tiltrekker seg utenlandske forskere. 

 
• Med unntak av Københavns Universitet har alle de andre universitetene høyere andel 

prosjekter enn UiO innenfor Helse, på den tematiske delen av 7RP.14 UCL har høyest 
deltakelse på fleste områder innenfor 7RP målt i absolutte tall. VU Amsterdam gjør det bra 
hvis tallene justeres for vitenskapelige årsverk og er det universitetet som er allsidig best, dvs. 
er godt på mange temaområder. Universitetet i Zürich har et bemerkelsesverdig høyt antall 
Cooperation-prosjekter på Helse og IKT.  
 

• På ERC-er har UiO, sammen med UiB, færrest prosjekter innenfor Livsvitenskap, mens 
universitetene i Helsinki og Uppsala har et mye høyere antall prosjekter innenfor det 
fagområdet. 
 

• Vi ser store forskjeller i fordelingen mellom basis- og konkurransebasert nasjonal finansering 
- alt fra 56 % konkurransebasert andel i Norge til 73 % i Finland. Imidlertid er det vanskelig 
utfra den informasjonen vi har å trekke noe entydige konklusjoner om forholdet mellom 
forskjeller i finansering og deltakelse i 7RP. 

  
• Sammenlignet med barometeruniversitetene, synes UiO å ligge noe etter med hensyn til 

forskningens gjennomslagskraft og synlighet. Dette kan være en av årsakene til at UiO har 
lavere innvilgelse enn barometeruniversitetene på ERC-er. Et svakere utgangspunkt for 
internasjonal sampublisering kan også være en av årsakene til at UiO har utfordringer i 
konkurranse om tematiske midler. Samtidig finnes det enkeltmiljøer på UiO som har en 
betydelig gjennomslagskraft og samarbeider internasjonalt i omfattende grad.  

                                                           
14 Vi vet ikke hva slags organisatorisk forhold disse universitetene har til sykehus/helsesektor.  
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1. Innledning 
 

«Everyone wants a world-class university, no country feels it can do without one. The problem 
is that no one knows what a world-class university is, and no one has figured out how to get 
one.»1  

Et tilsvarende argument kunne man bruke om deltakelse i EUs forskningsprogram. Det er ikke 
urimelig å tenke at flere forskningsuniversiteter i Europa har ambisjoner om å bli blant de beste i 
Horisont 2020 (H2020) - i det minste å øke sin deltakelse - men at ingen, eller veldig få, vet helt 
sikkert hvordan de skal få det til. Det finnes ingen enkle og tydelige oppskrifter, ingen «quick-fix».  

I denne studien forsøker vi likevel å finne svar på hva det er som gjør at mange universiteter i 
nabolandene, som er sammenlignbare med Universitetet i Oslo (UiO) i forhold til størrelse og 
forsknings- og utdanningsprofil, gjør det generelt sett bedre enn UiO innenfor H2020. Vi har sett på 
flere variabler som vi mener kan ha innvirkning, blant annet «top-down» strategi og insentiver, 
forskerstøtte, finansiering, rekruttering av forskere og samarbeid utover akademi. Vår 
hovedkonklusjon er at en stor del av svaret ligger i kvaliteten til forskermiljøene ved universitetene 
og tradisjonene og «kulturen» som har utviklet seg for samarbeid med internasjonale partnere og 
næringsliv over tid. 

En nylig publisert forskningsartikkel viser at det er en høy konsentrasjon av deltakelse i EUs 
rammeprogram blant relativt få institusjoner i UH-sektoren i Europe (i 2011 deltok f.eks. 150 
institusjoner i over 70% av alle prosjekter) og at det er en sterk korrelasjon mellom størrelse (antall 
vitenskapelige årsverk), forskningsintensitet og omdømme (siteringer og publikasjoner) og deltakelse 
i programmene. 2 Det ble også funnet sterk forbindelse mellom fagorientering og deltakelse 
(universiteter som spesialiserte seg på naturvitenskap, IKT og ingeniørfag hadde høyere deltakelse) 
og noen indikasjoner på at land som investerer mer i høyere utdanning og forskning har et høyere 
deltakelsesnivå. Derimot var det lite som tydet på at geografisk avstand fra Brussel spiller en rolle i 
innhenting av EU-midler. Mange av disse funnene peker i samme retning som denne 
benchmarkinganalysen, dvs. at forskningsintensitet og kvalitet er den viktigste forklaringen på 
suksess i rammeprogrammene.  

1.1 Bakgrunn og mandat 

Denne analysen er tenkt som andre fase i en større EU-Benchmarkinganalyse som har som 
hovedformål å sammenligne UiOs deltakelse i EUs forskningsprogram med et utvalg av universiteter i 
Europa og forsøke å finne svar på hva UiO kan gjøre for å lykkes bedre i H2020. Analysen er utført på 
oppdrag fra rektoratet ved UiO og er delt opp i tre faser. I første fase sammenlignet vi UiOs 
deltakelse innenfor EUs 7. rammeprogram (7RP) med åtte andre nordiske og europeiske 
universiteter og så på forskjeller i forskningsgjennomslag og synlighet, og på ulike nasjonale 
finansieringsmodeller. Resultatene ble levert på rektoratmøtet den 21. mai i år.3   

                                                           
1 Altbach, Philip G. (2004): The Costs and Benefits of World-Class Universities, Academe, Vol. 90, No. 1.  
2 Benedetto Lepori, Valerio Veglio, Barbara Heller-Schuh, Thomas Scherngell og Michael Barber (2015): 
Participations to European Framework Programs of higher education institutions and their association with 
organizational characteristics, Scientometrocs.  
3 EU-Benchmarkinganalyse, saksnotat, rektoratmøte 21. mai 2015.  
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På samme møte fikk vi et mandat til å iverksette denne andre fasen av analysen for å dykke dypere 
ned i årsakene for at de andre universitetene henter inn mer EU-forskningsmidler, og for å bedre 
kunne identifisere hva UiO kan gjøre for å forbedre sin deltakelse i H2020. I den kommende tredje 
fase blir vårt mål å intervjue forskere, og eventuelt forskningsadministratører, ved enkelte enheter 
på UiO for å få et bedre bilde av drivkreftene og utfordringene i det interne arbeid ved UiO med å 
søke midler i H2020.  

EU-Benchmarkinganalysen tar utgangspunkt i målet i UiOs egen strategi for H2020, med vekt på en 
betydelig økning i deltakelsesnivået i H2020 samt ledelsens ønske om et bedre kunnskapsgrunnlag 
for hvordan det målet kan oppnås.4 Bakteppet for dette er Kunnskapsdepartementets EU-strategi fra 
juni 2014 som presenterer ambisjoner om at to prosent av de konkurranseutsatte midlene i H2020 
tilfaller norske aktører, noe som vil kreve en økning i deltakelsesnivået på i overkant av 60 prosent 
sammenlignet med 7RP. 5  I KDs strategi hevdes det at norske universiteter kommer dårlig ut i 7RP 
sammenlignet med universiteter i de andre nordiske landene. Analysen i første fasen av vår 
benchmarking bekreftete det bildet for UiO.  

1.2 Metode og valg av universiteter 

Av de åtte universitetene vi sammenlignet UiO med i den første fasen av analysen, valgte vi i denne 
studien å se nærmere på følgende fire universiteter:  

• Københavns Universitet (KU) 
• Universitet i Helsinki (UH) 
• Universitetet i Uppsala (UU) 
• University College London (UCL) 

 
Alle fire har en profil som ligner på UiO i den forstanden at de er forskningsintensive 
breddeuniversiteter. Av disse er Københavns Universitet størst med over 3500 vitenskapelige årsverk, 
mens de tre andre har mellom 2600 til 2900 årsverk som er litt over de rundt 2300 årsverkene ved 
UiO. Alle de fire har oppnådd bedre resultater enn UiO innenfor 7RP og alle er høyere rangert enn 
UiO på fleste av de internasjonale universitetsrangeringene. UCL, Københavns Universitet og Uppsala 
Universitet lå innenfor topp 30 listen over universiteter med fleste deltakelser i 7RP (UH var på 35. 
plass), sammenlignet med UiOs 71. plass. Av alle universiteter som deltar i H2020, er UCL det 
universitetet som så langt har fått mest midler ut av programmet. 

Mens den første fasen av benchmarkinganalysen hadde en kvantitativ tilnærming bygget på 
innsamling og tolkning av forskjellig tallmateriale, bygger denne delen primært på kvalitativ 
informasjon hentet inn igjennom intervjuer med ledere og/eller ansatte på de sentrale EU-
forskningskontorene ved de fire universitetene. For å gjennomføre intervjuene var vi på besøk hos de 
tre nordiske universitetene og hadde et Skype-samtale med UCL. I tillegg har vi brukt 
dokumentstudier og informasjon fra universitetenes nettsider, etter behov.  

En intervjuguide dannet rammen for vår samtaler med universitetene (se intervjuguiden og annen 
informasjon om intervjuene i vedlegg). Denne studien anvender i hovedsak samme struktur som 
                                                           
4 UiOs strategi for Horisont 2020, vedtakssak, Universitetsstyret, 10.-11. september 2014. 
5 Kunnskapsdepartementet (2014): Nasjonal Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU: 
Horisont 2020 og ERA. 
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intervjuguiden. I noen få tilfeller har vi omorganisert materiellet men de aller fleste temaene og 
spørsmålene i guiden er dekket i rapporten. For hvert tema har vi også beskrevet kort hvordan 
situasjonen er på UiO for å gi et bedre utgangspunkt for sammenligning mellom de fire 
universitetene og UiO.  
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2. Konklusjoner og anbefalinger 

2.1 Konklusjoner 

Det finnes ingen enkel oppskrift på suksess i EU forskningsprogram. Den viktigste enkeltfaktoren som 
bidrar til suksess er, ikke overraskende, å ha gode fagmiljø og forskere. Suksess i rammeprogrammet 
vil alltid være avhengig av enkeltforskere og miljøer. Både fordi de vil hevde seg i ekselenspilaren av 
H2020 (ERC/MSCA), men også fordi de tiltrekker seg gode forskere utenfra og fordi de som er aktive i 
gode nettverk igjen bidrar til deltagelse i de tematiske områdene.  

Noen av de fire universitetene peker på at erfaring fra å søke annen eksternfinansiering også er en 
viktig faktor for å lykkes i rammeprogrammet. Verdien av å ha forskere som har lykkes i 
rammeprogrammet tidligere, og som kan brukes aktivt som mentorer for andre miljøer, beskrives 
som en viktig drivkraft for å få flere og bedre søknader. I tillegg til det enkelte fagmiljøet nevnes også 
unik infrastruktur, som laboratorier eller genbanker, som noe som kan øke aktiviteten.  

Ingen av universitetene prioriterer i noen særlig grad hvem som skal søke, og strategien kan 
betegnes som «bottom-up» hos institusjonene. Det er i stor grad opp til forskerne selv om de vil søke.  
Vi ser ofte at der er mangel på sentrale EU-strategier. De fire universitetene har begrensede 
finansielle insentiver. Generelt er UiOs økonomiske insentivordninger flere og mer generøse.  

Støtteapparatet hos de ulike universitetene er bygget opp for å øke aktiviteten og suksessen i 
rammeprogrammet.  Et godt støtteapparat trekkes frem som indirekte faktor og insentiv som bidrar 
til suksess; enten ved at søknaden blir bedre, prosjektet blir bedre håndtert, frykten for myter blir 
redusert og flere vil dermed være villige til både søke og påta seg prosjekter. Mottoet for 
støtteapparatene som trekkes frem hos alle de fire universitetene kan enklest sammenfattes med at 
de tar hånd om det administrative, mens forskermiljøet tar hånd om det vitenskapelige.   

Organiseringen av forskerstøtten ved de fire universitetene er ikke veldig ulik den UiO har i dag. Alle 
har både et sentralt og et desentralt støttenivå, men i ulik grad. Vi har ikke observert at variasjonene 
i organiseringen av EU-forskningsstøtten har spilt en avgjørende rolle for innhenting av EU-
forskningsmidler. Det viktige er at forskerne får den hjelpen og administrative støtten de trenger.   

EU-kontorene til de fire universiteter mener at nytteverdien ved at ha en fast tilstedeværelse i 
Brussel er begrenset og at man kan oppnå sine mål gjennom andre kanaler og samarbeidsplattformer.  

Inntil nylig har situasjonen for universitetene i Norden vært preget av stabile og forutsigbare 
økonomiske rammer, med en betydelig andel statlig finansiering. Det er mange likheter i det nordiske 
universitetslandsskapet og derfor vanskelig å se at finansieringsvilkårene frem til våren 2015 kan 
forklare forskjellen i søknadsaktivitet knyttet til EUs rammeprogram. Nylig forskning viser at det er 
sammenheng mellom generøs nasjonal finansering av forskningen og sannsynligheten for økt 
deltakelse i EU programmer, men samtidig kan overflod av andre finanskilder motvirke 
organisasjoner fra å søke om EU-midler.6 

Vi finner mange av de samme utfordringene ved de nordiske universitetene når det gjelder å tiltrekke 
internasjonale forskere. Evnen til å hente de fremste forskerne handler om å selge inn en 

                                                           
6 Benedetto Lepori, Valerio Veglio, Barbara Heller-Schuh, Thomas Scherngell og Michael Barber (2015). 
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«helhetspakke» (f.eks. familievennlig miljø) i kombinasjon med faglig kvalitet. En høyere kvalitet i 
forskningen ved de fire universitetene kan være et viktig konkurransefortrinn i 
rekrutteringsøyemed.7 At man i større grad har evnet å hente de fremste forskerne, kan være en av 
mange forklaringer på at disse universitetene lykkes bedre enn UiO i EUs rammeprogram. 

Ved de fire universitetene er innovasjon relativt godt forankret i prosessene rundt EU-søknader og 
drift av prosjekter, særlig hos de som har «in-house» innovasjonskontorer. 

Utfordringer  

Universitetene som vi har valgt ut er, som UiO, breddeuniversiteter og har en stor andel 
grunnforskning. Den økte vektleggingen av innovasjon og samarbeid med industrien i H2020 er hos 
alle nevnt som en utfordring. Den delen i søknaden hvor forskningens betydning (Impact) beskrives, 
oppleves også som utfordrende. Enkelte fagmiljøer har liten erfaring i denne formen for 
søknadsskriving. UCL har tatt initiativet til et nettverk, Vision2020, for å skape kontakt mellom ulike 
sektorer og aktører. UCL opplever det som vellykket, mens de andre medlemsuniversitetene 
foreløpig har opplevd nytten som begrenset.  

Universitetene har, med unntak av UCL, opplevd helsedelen i H2020 som spesielt utfordrende og et 
område hvor tilslaget har vært lavere enn tidligere. Et av universitetene vurderte derfor å søke langt 
mindre til helseprosjekter i H2020 fremover. Bakgrunnen skyldes vektlegging av hvor i verdikjeden i 
forskningen foregår og at det er mer vekt på klinisk forskning enn basalforskning.   

Kuttet i den nasjonale finansieringen ble særlig trukket frem av to universiteter som utfordring. Dette 
gjaldt spesielt Universitet i Helsinki som skal kutte 100 million Euro før 2020 og dermed både må 
bygge ned fagmiljøer og støtteapparatet. Københavns Universitet skulle kutte 300 millioner danske 
kroner de neste 3 årene og så for seg at de måtte redusere støtteapparatet.  

En annen utfordring omhandler interne forhold som fagmiljøer med manglende kultur for å søke EU 
og/eller eksterne midler i det hele. De beste fagmiljøene kan også allerede ha så høy aktivitet knyttet 
til andre eksterne finansieringskilder at de ikke har kapasitet til å søke EU-midler.  

Med unntak av de økonomiske kuttene er dermed utfordringene på mange måter de samme som 
UiO opplever. 

2.2 Anbefalinger 

• Vurdere effekten av de ulike økonomiske insentivene i forbindelse med gjennomgangen av 
UiOs finansieringsordning i 2016.  

• Universitetet i Helsinki har hatt en positiv erfaring av en mentorordning hvor erfarne forskere 
opplærer uerfarne forskere i å søke i H2020. Det bør vurderes om dette er en ordning som 
kan utvides til å gjelde andre områder i H2020 enn ERC. 

• UiO har færre årsverk enn de fire andre universitetene, spesialt i den sentrale delen av EU-
forskerstøtten. Et åpent spørsmål er om det trenges mer resurser/flere årsverk for å gi 

                                                           
7 Se EU-Benchmarkinganalyse (2015).  
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forskerne enda bedre støtte? Vi kommer til å se nærmere på dette i tredje fase av EU-
Benchmarkinganalysen.  
 

• En gjennomgang av medlemskap i allianser, nettverk og samarbeidsplattformer (LERU eller 
tilsvarende) for å vurdere om de kan brukes på en mer aktiv og effektiv måte i arbeidet med 
å øke deltakelsen i H2020. Strategiske partnerskap med universiteter med godt 
forskningsomdømme og høy deltakelse i H2020 burde prioriteres i denne sammenhengen.  
 

• UiOs forskere bør også stimuleres til faglig deltakelse i internasjonale nettverk.  
 

• I UiOs kommende rekrutteringsstrategi må man legge til rette for tiltak som ivaretar våre 
fagmiljøers behov for å hente inn de fremste vitenskapelige. Gjennom prosessen knyttet til 
de verdensledende miljøene er det tydeliggjort at UiO ikke har på plass et tilstrekkelig 
virkemiddelapparat som kan være avgjørende for at de fremste forskerne velger UiO som 
arbeidsplass. Det gjelder eksempelvis både bruk av kallelse, etablering av et eget 
stjerneprogram, profilering samt en mer profesjonell rekrutteringsprosess. 
 

• For å styrke rekruttering av unge fremragende forskere, er det behov for en mer strategisk 
tenkning og et langsiktig karriereløp, slik Universitetet i Uppsala går i retning av for sine 
Marie Skłodowska-Curie stipendiater.  
 

• Koblingen mellom innovasjon og næringsliv er mer vektlagt H2020 enn tidligere. Innovasjon 
bør derfor forankres tett i prosessen rundt EU-søknader og prosjekter. Utfra hvordan de fire 
universitetene jobber i forhold til EU og innovasjon, bør man vurdere å styrke koblingen EU 
forskerstøtte og innovasjon. In-house TTO-ordningen er velfungerende ved Københavns 
Universitet, Universitetet i Uppsala og UCL, men Universitetet i Helsinki som har et eget TTO-
selskap sier kontakten er mer personbasert. 

• UiO har mange søkere til ERC og relativt høy tilslagsprosent. De beste forskerne søker 
dermed EU, men gjør UiO nok for å få dem til søke andre typer EU-prosjekter? Dette blir et 
av spørsmålene vi vil se på i neste fase av analysen.  

• Undersøke videre i neste fase av benchmarkinganalysen hva som fungerer bra og hvilke 
utfordringer UiOs forskere opplever som særlig problematiske. 
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3. Generelt om deltakelse i EUs rammeprogram 
 
3.1 Organisering av EU-forskerstøtten 

Tabell: Antall prosjekter i H2020 fordelt på noen utvalgte områder8  
Institusjon Totalt ERC* MSCA** RIA/IA*** Helse 
University College London 110 13 32 37 11 
Københavns Universitet 105 11 55 20 3 
Universitetet i Helsinki 36 4 2 12 2 
Uppsala Universitet 32 4 9 17 3 
Universitetet i Oslo 22 7 4 8 1 
* European Research Council 
** Marie Skłodowska-Curie actions - mobilitetsprogrammet 
*** Research and Innovation Action/Innovation Action – de vanligste samarbeidsprosjektene innenfor de tematiske 
områdene 
 
De første tallene viser at det samme bildet som i FP7 avtegner seg.9 UCL og Københavns Universitet 
er klart størst, Universitetet i Helsinki og Uppsala Universitet er omtrent jevnstore og UiO har færrest 
prosjekter totalt. Den største endringen er at KU er jevnstore med UCL, men det er verdt å merke seg 
at KU har et betydelig antall MSCA prosjekter. De fleste av disse er mindre prosjekter og målt i 
bevilgning vil UCL fremdeles ha en høyere aktivitet. UCL er den utdanningsinstitusjonen som mottar 
flest midler så langt i H2020, så resultatet til KU er fremdeles svært bra. 

Bildet er også at UiO, som i FP7, lykkes godt innenfor ERC, men andelsmessig er svakere innenfor de 
tematiske områdene (Research and Innovation Action (RIA/IA)). Vi har også tatt med resultatene for 
temaområdet Helse, ettersom flere av de fire universitetene rapporterer at helseprogrammet har 
vært særlig problematisk i H2020. Dette er også UiOs erfaring og som tallene viser ser dette også ut 
til å gjelde de andre universitetene med unntak av UCL. De lykkes fremdeles godt innenfor dette 
temaområdet og har en suksessrate på hele 50 %. 

3.2 Insentiver 

Benchmarkinguniversitetene har i ulik grad økonomiske insentiver. De er tett koblet opp mot de 
nasjonale ordningene, men også institusjonens egne prioriteringer. Tabellen nedenfor viser tre ulike 
kategorier insentiver. Økonomisk støtte i søknadsprosessen, institusjonens økonomiske støtte ved 
innvilget prosjekt og til slutt nasjonale midler til institusjonen basert på resultater. Noen 
fakultet/enheter kan ha egne ordninger i tillegg til de som er nevnt nedenfor. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Tallene er fra Kommisjonen/Cordis pr 9. oktober 2015 og bearbeidet i AF. Tallene inneholder bare prosjekter 
som har startet opp. 
9 EU-Benchmarkinganalyse (2015). 

O-sak 4 - side 33 av 84



 
 

10 
 

 
Tabell: Økonomiske insentiver  
Institusjon Prosjektetableringsstøtte Institusjonell 

resultatbasert 
komponent 

Nasjonal resultatbasert 
komponent 

UiO 30 000 til 150 000 kr pr 
søknad avhengig av 
søknadstype. Samfinansiert 
med Forskningsrådet. 

Toppforskningsstøtte til 
ERC prosjekter 400 000 – 
800 000 pr år i varig 
støtte til fakultetet. RBO 
komponent satt fast – ca. 
1 krone pr «EU-krone» 
fordeles til fakultetet 
hvor prosjekteier ligger. 

Resultatbasert 
omfordeling. Varierer i 
henhold til 
statsbudsjett.   

UCL Ingen Ingen Ingen 
KU PES-lignende ordning som 

Norge. I praksis 
reisemidler. 

En million DKK i støtte gis 
til tematiske prosjekter 
koordinert av KU 
(engangsbeløp). 

Ingen 

UU 25 000 SEK til 
koordinatorsøknader. 

Ingen En mindre EU-RBO 
(resultatbasert) 
komponent i det 
nasjonale 
finanseringsystemet. 
Lukket pott på ca. 30 
millioner SEK. Nasjonale 
midler gir større 
uttelling enn EU midler. 

UH Hadde PES lignende 
ordning, men den ble 
avsluttet på grunn av 
manglende bevis på effekt. 
Deler av budsjettet til 
prosjekter finansiert av 
TEKES kan til en viss grad 
brukes for å skrive 
søknader til H2020. 

Kan få tenure-track 
stilling ved ERC tildeling, 
men ingen automatikk. 

En EU resultatbasert-
komponent i det 
nasjonale 
finansieringssystemet, 
men potten er svært 
liten. 

 
Med unntak av UCL, som ikke har noen former for økonomiske insentiver, har de fleste noen 
økonomiske insentiver til støtte i søknadsfasen og noen basert på resultater, men størrelsen varierer. 
Generelt er UiOs økonomiske insentivordninger flere og betydelig mer generøse enn hos de andre 
universitetene. De resultatbaserte midlene er mindre direkte rettet mot prosjektet enn hos de andre 
universitetene. 

Flere av universitetene fremhever et godt støtteapparat som et av de viktigste insentivene og har 
mindre tro på økonomiske insentiver.  
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3.3 Prioriteringer og motivering 

Ingen av de fire universitetene prioriterer i noen særlig grad hvem som skal søke, og strategien kan 
hos alle institusjonene betegnes som «bottom-up». UCL og UiO har egne EU-strategier, mens de 
øvrige universitetene ikke har noen spesifikk EU-strategi. H2020 inngår hos dem som en del av de 
andre strategiene.  Det virker riktignok som om alle mer eller mindre strategisk har bygget opp et 
administrativt støtteapparat for å øke aktiviteten og løse utfordringene ved rammeprogrammene. 

Det er i stor grad opp til forskerne selv om de vil søke og hva de skal søke på. Prioriteringen vil i all 
hovedsak være å veilede søkerne over på andre utlysninger eller fraråde de å søke. ERC prosjekter og 
koordinatorprosjektene følges noe tettere opp hos de fleste institusjoner. Tilsvarende vil spesielt 
lovende søknader også støttes mer aktivt enn de mindre gode. Det er derfor en viss indirekte 
prioritering av hvilke deler av rammeprogrammet og hvilke prosjekter institusjonen ønsker. Gitt de 
sterke økonomiske insentivene UiO har for ERC er de den institusjonen som prioriterer enkelte deler 
av rammeprogrammet sterkest.  

Alle institusjonene rapporterer om en bottom-up strategi, få direkte insentiver og at det i stor grad er 
opp til det enkelte forskermiljøet å søke. Hoveddrivkraften vil derfor være faglig interesse og eget 
ønske om å delta i et EU-prosjekt, kanskje til en viss grad prestisje, men i liten grad selve euroene. 
Imidlertid vil dette være noe vi vil kunne gå nærmere inn på i fase tre av benchmarkinganalysen. 

3.4 Anbefalinger 
 

• Vurdere effekten av de ulike økonomiske insentivene i forbindelse med gjennomgangen av 
UiOs finansieringsordning i 2016.  
 

• Undersøke videre i neste fase av analysen hvilke barrierer UiOs forskere opplever som særlig 
utfordrende og hva som stimulerer til deltakelse. 

• UiO har mange søkere til ERC og relativt høy tilslagsprosent. De beste forskerne søker 
dermed EU, men gjør UiO nok for å få dem til søke andre typer EU-prosjekter? Dette blir et 
av spørsmålene vi vil se på i neste fase av analysen.  
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4 EU-forskerstøtte 

«We take care of the bureaucracy, if you take care of the science» (Uppsala Universitet) 

4.2 Organisering av EU-forskerstøtten 

Uppsala Universitet                                                    

Ved Uppsala Universitet er ti EU-prosjektkoordinatorer organisatorisk fordelt på tre store 
vitenskapsområder: Medisin og farmasi; Teknologi og naturvitenskap; Humaniora og 
Samfunnsvitenskap. EU-prosjektkoordinatorene er fysisk plasserte i felles lokaler på det 
biomedisinske sentrum ved Uppsala Universitet. Sammen med én EU-koordinator i den sentrale 
administrasjon og personer i administrativ støtte, danner EU-prosjektkoordinatørene et felles EU-
kontor, et såkalt «Virtual Grants Office» (se organisasjonskart i vedlegg). EU-prosjektkoordinatørene 
er spesialister innenfor sine respektive vitenskapsområder og har forskerbakgrunn (doktorgrad).  I 
denne sentrale delen av EU-forskerstøtten er det omtrent 12 årsverk. Noen institutter har i tillegg 
rådgivere som hjelper forskerne med eksternfinansering. 

EU-forskerstøttens hovedformål er å frigjøre forskerne fra den administrative delen av å søke i H2020 
og fra selve driften av prosjekter, slik at de kun trenger å konsentrere seg om den vitenskapelige 
delen. Forskerne skriver sine egne H2020-søknader, men forskerstøtten leser over og gir feedback. 
EU-prosjektkoordinatørene bidrar ofte med administrativ støtte i H2020-prosjekter på deltid. EU-
kontoret ved UU bruker ingen ekstern konsulenthjelp og har selv ansvar for oppgaver som kurs i 
søknadsskriving og intervjutrening for ERC-kandidater.  

Det at man har valgt å plassere tyngden av EU-forskerstøtten på tre store vitenskapelige områder, og 
ikke som en egen enhet i den sentrale universitetsforvaltningen, gjør at forskerstøtten ved UU er 
bygget opp på en forholdsvis desentralisert måte. I en intern utredning i 2015 fremkom at denne 
modellen byr på visse utfordringer når det gjelder lederskap, koordinasjon og synlighet i 
organisasjonen. Likevel ble konklusjonen at man ikke burde endre struktur dersom fordelene ved 
nærhetsmodellen var større enn ulempene. Støtten blant forskere, dekaner og viserektorene for 
modellen var sterk.  

Københavns Universitet 

EU-forskerstøtten ved Københavns Universitet er et eget kontor som hører under avdeling for 
Forskning og Innovasjon i den sentrale universitetsadministrasjonen (se vedlegg). Under samme 
avdeling ligger blant annet Innovasjonskontoret (Tech Trans Kontoret). De tre største fakultetene 
(Samfunnsvitenskapelige-, Natur- og biovitenskapelige- og Sunnhetsvitenskapelige fakultetene) har 
EU-rådgivere i sin administrasjon. Det sentrale EU-kontoret har administrativ ansvar for alle 
samarbeidsprosjekter i H2020 som er koordinerte av KU-forskere. I tillegg har kontoret ansvar for 
hele H2020 porteføljen for de tre mindre fakultetene som ikke har noen EU-forskerstøtte 
(Humanistiske-, Juridiske- og Teologiske fakultetene). De tre store fakultetene har derimot selv 
ansvar for ERC, Marie Skłodowska-Curie og samarbeidsprosjekter hvor KU er partner. Det er 12 
årsverk på den sentrale EU-forskerstøtten og omtrent 20 ute på fakultetene. 

Arbeidsfordelingen mellom sentral nivå og enhetene er ikke alltid helt entydig. For eksempel 
assisterer EU-kontoret forskere i at søke H2020-midler og bistår i kontraktforhandlinger uansett om 
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KU er partner eller koordinator i prosjekter. EU-kontoret kommenterer også ofte H2020-søknader for 
de forskere som ønsker det. Søknader siles i en viss grad, men primært på lokal nivå av instituttledere. 
Eksterne konsulenter (Yellow Research og enkelte eksperter) blir ofte brukt for å bistå med kurser og 
trening.10  

Som ved Uppsala Universitet har EU-kontoret ved KU som hovedformål å sørge for at forskerne kun 
trenger å konsentrere seg om det vitenskapelige arbeidet hvis de ønsker å søke i H2020. I arbeidet er 
det viktig at bygge opp tilliten hos forskerne til EU-kontoret. Som det ble beskrevet under intervjuet 
med EU-kontoret, så ses tilstedeværelsen av EU-forskerstøtten som det største insentivet for 
forskerne å søke i H2020.  

Universitetet i Helsinki 

Hovedansvaret for forvaltning av EUs forskningsprogram ligger sentralt i den 
forskningsadministrative avdelingen, mens oppgaver primært knyttet til drift av EU-prosjekter ligger 
på de fire «campusene». 11 På sentralt nivå er EU-oppgavene fordelt på flere enheter innenfor den 
forskningsadministrative avdelingen (se vedlegg). I hovedsak har den sentrale EU-forskerstøtten 
ansvar for strategi, kompetansebygging (f.eks. ERC-kurs, intervjutrening, og «impact»). Den er 
involvert i flertallet av søknader, men støtten varierer. Eksterne konsulenter brukes som ekstra 
ressurs for trening, utvikling av ERC forslag og næringslivssamarbeid. Budsjett for ekstern 
konsulenthjelp er rundt 50.000 Euro i året.  

Sentralt er det ca. 18 årsverk i EU-forskerstøtten og totalt ni årsverk ute på enhetene (campus, 
fakulteter, institutter). UH har ett internt nettverk for rådgivere i forskerstøtte på de ulike nivåene 
(rundt 60 ansatte) som møtes to til tre ganger i året. I vårt intervju med EU-kontoret, ble det 
fremhevet at universitetet har hatt en positiv erfaring av en mentorordning som går ut på å bruke 
erfarne forskere for å opplære uerfarne forskere i å søke i H2020.  

Hele strukturen til EU-forskerstøtten kan komme til å endres i nær fremtid som følge av store kutt i 
offentlige bevilgninger. 

University College London 

EU-forskerstøtten ved UCL er i høy grad sentralisert. Nesten all EU-bistand ligger sentralt mens 
fakultetene arbeider primært med nasjonal eksternfinansering. EU-støtteapparatet (European 
Research and Innovation Office, ERIO) er et eget kontor innenfor den sentrale 
forskningsadministrasjonen. ERIO er delt opp i et «contract management team», «proposal 
management team» og et «project management team». I alt er det 16-17 personer (inkludert ledere) 
som jobber fulltid på kontoret og rundt 2/3 av disse er finansiert igjennom EU midler.  

Det som primært skiller ERIO fra EU-kontorene ved de andre universitetene er at det er 
kommersialisert til en viss grad. UCL-forskere som benytter seg av kontorets tjenester i søknadsfasen, 
og får gjennomslag hos EU, betaler en avgift til kontoret, og i tillegg selger det tjenester til andre 
aktører i Storbritannia. ERIO benytter ikke ekstern konsulenthjelp.  

                                                           
10 Yellow Research er et hollandsk konsulentfirma som tilbyr rådgivning og andre tjenester innenfor EUs 
forskningsprogram. 
11 UH er oppdelt i fire campuser etter fagområde: humaniora og samfunnsfag; naturvitenskap; medisin; og 
livsvitenskap. Under hver campus ligger fakulteter og institutter.  
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Universitetet i Oslo 

EU-kontoret, som det ofte kalles, er en del av Seksjon for forskning-, utdanningsstøtte og 
internasjonalisering (SFUI) som ligger i Avdeling for fagstøtte i den sentrale universitetsforvaltningen. 
Kontoret består av fire EU-rådgivere og en juridisk rådgiver. EU-kontoret samarbeider med Avdeling 
for administrativ støtte i utvikling av maler, spørsmål regelverk, regnskap og økonomistyring av 
prosjekter.  

EU-kontoret gir veiledning til forskere og fagmiljøer i hele EU – prosjektets livsløp. Det er spesielt 
ansvarlig for informasjon, søknadsprosedyrer og kontraktsforhandlinger.  

Ansvaret for den daglige driften av EU-prosjekter ligger hos fakulteter og institutter, men EU-
kontoret gir også veiledning og støtte i denne prosessen. To fakulteter, Det matematisk- og 
naturvitenskapelig fakultet og Det medisinsk fakultet, har rendyrkete EU-rådgiverstillinger som 
arbeider i team. Andre fakulteter og enkelte institutter har forskningsrådgivere som jobber delvis 
med eksternfinansering, inkludert H2020. I alt er det rundt syv årsverk (når man kun teller rene EU-
stillinger) på fakultetsnivå. EU-kontoret samarbeider med fakultetene i et formalisert nettverk (EU-
FANE).  

UiO har en rammeavtale med konsulentfirmaet Yellow Research om workshop og søknadsveiledning 
i «Eksellensdelen» av H2020 og kjøper inn tjenester av andre eksterne eksperter etter behov. Rollen 
til Yellow Research er primært at gi kurs i H2020-søknadsskrivning og å lese og kommentere Marie 
Skłodowska-Curie og ERC-søknader. 

Tabell: Årsverk i EU forskerstøtte12 
 UU KU UH UCL UiO 
Sentralt 12 12 18 16/17 5 
Enheter -  20 9 - 7 
Akademiske 
årsverk 

2910 3630 2669 2879 2268 

 
 
4.3 Brussel kontor og internasjonale nettverk 

Københavns Universitet er medlem av creoDK, et felles forskningskontor i Brussel for tre 
universiteter og regionale myndigheter i København-området. Universitetet i Helsinki er medlem i 
Helsinki regionens EU-kontor i Brussel (som arbeider med mange andre områder en bare forskning), 
mens Uppsala Universitet og UCL ikke har noen fast tilstedeværelse i EU-hovedstaden.  

Alle de fire EU-kontorene som vi intervjuede mente at det var liten eller begrenset nytteverdi av 
tilstedeværelse i Brussel i form av et fast kontor. Universitet i Helsinki beskrev sitt medlemskap av 
Helsinki EU Office som «suboptimal» og sa at universitetet snart skulle inn i en diskusjon om 
merverdien i å være medlem. Når det gjelder lobbyvirksomhet mente EU-kontoret ved Københavns 
Universitet at det har blitt mindre nødvendig å påvirke utlysninger og EUs forskningsagenda på grunn 
av åpnere utlysninger i H2020. Samtidig har det blitt vanskeligere for «lobbyister» å påvirke en EU-

                                                           
12 Antallet årsverk på enhetene er ikke alle sammenlignbare. Noen bygger kun på rene EU-rådgiver stillinger 
(f.eks. UiO). Kilde for årsverk: Intervjuene med universitetene.  
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Kommisjonen, som i større grad forholder seg til forskerne. UCL mente at det kun er viktig og mulig å 
påvirke i perioden før et nytt rammeprogram lanseres og at det er avgjørende i den sammenhengen 
å jobbe kollektivt på europeisk nivå.  

For å få adgang til informasjon, bygge nettverk, påvirke og styrke sin profil bruker universitetene 
andre kanaler og samarbeidsplattformer. LERU (Universitetet i Helsinki og UCL er medlemmer) er 
kanskje den mest prestisjetunge universitetsalliansen og den som har mest innflytelse i Brussel.13 
Andre viktige allianser og plattformer som ble nevnt under intervjuene var IARU (Københavns 
Universitet), Vision2020 (UCL), UKRO og Coimbra Group (Uppsala Universitet).14 De to sistnevnte har 
kontor i Brussel. UCL fremhevde særlig betydningen av deltakelse i Vision2020 for å etablere 
kontakter med små og mellomstore bedrifter i H2020-sammenheng, mens Universitetet i Helsinki og 
Københavns Universitet foreløpig syntes fordelene var begrensete. EARMA ble også nevnt som et 
godt forum for erfaringsutveksling på forskerstøttenivå. 

Andre kanaler som man bruker aktivt er National Contact Points, nasjonale myndigheter og 
representanter i Brussel og forskningsråds- og innovasjonskontorer, samtidig som man oppmuntrer 
forskerne selv å ta kontakt med EU Kommisjonen, forskere og andre aktører.  

UiO 

Som kjent har UiO ikke eget kontor i Brussel og er ikke medlem av noen felleskontorer i Brussel.  I sin 
strategi for H2020 har UiO som mål å påvirke den internasjonale forskningsagenda gjennom aktiv 
deltakelse på europeisk nivå. Norge har en rekke aktører med sete i Brussel som arbeider med å 
påvirke EU politikken inkludert fylker og kommuner. Primært er det kontoret til Norges Forskningsråd 
i Brussel som bistår norske forsknings- og innovasjonsaktører i deres samspill med EU-systemet.  

UiO er som kjent hverken medlem av LERU eller IARU. UiO er assosiert medlem i UKRO sammen med 
flere universiteter utenfor Storbritannia, noe som gir alle ansatte ved UiO tilgang til UKROs 
informasjonstjenester, egen kontaktperson i Brussel og møtefasiliteter. For møterom vil det være 
naturlig å bruke Forskningsrådets Brusselkontor. UiO deltar også i de forskningsadministrative 
nettverkene EARMA og NARMA. UiO var invitert inn i Vision2020 ved oppstarten av nettverket, men 
vurderte at kapasitet for deltakelse og merverdien av nettverket var begrenset og at man ville 
vurdere medlemskap senere. 

4.4 Oppsummering 

• Alle universitetene har både et sentralt og et desentralt støtteapparatnivå, med ulik vekting 
mellom nivåene. UCL har den mest sentrale EU-forskerstøtten, Uppsala Universitet det mest 
desentraliserte. Det er forholdsvis små variasjoner i hvilke tjenester ligger på sentralt nivå 
eller ute hos enhetene. Hos noen har enhetene ansvar for driften av prosjektene 
(Universitetet i Helsinki, UiO) mens hos andre ligger ansvaret sentralt (Københavns 
Universitet). 

                                                           
13 League of European Research Universities (LERU) er en forening av 21 ledende forskningsintensive 
universiteter i Europa med kontor i Leuven.  
14 International Alliance of Research Universities (IARU) er et nettverk av ti forskningsintensive universiteter fra 
åtte land. Europeiske medlemmer er ETH Zurich, University of Oxford og Københavns Universitet. UKRO er et 
felles kontor for forskningsrådene i Storbritannia. Vision2020 er en samarbeidsplattform for universiteter, 
institutter og bedrifter som deltar i H2020, basert i London.  
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• Det finnes fordeler og ulemper ved både et sentralisert og desentralisert modell. For 
eksempel har Uppsala Universitet valgt at satse på en modell som bygger på nærhet til 
forskerne og vitenskapelig kompetanse til EU-rådgiverne men som i en viss grad har gjort det 
vanskeligere å koordinere EU-innsatsen og skape synlighet i organisasjonen. 

• Vi har ikke observert at variasjonene i organiseringen av EU-forskningsstøtten har spilt en 
avgjørende rolle for innhenting av EU-forskningsmidler. Det viktige er at forskerne får den 
hjelpen og støtten de trenger og at EU-forskerstøtten (enten om det er sentralt eller på 
enhetene) frigjør forskerne fra den byråkratiske delen av å delta i H2020.   

• Organiseringen av forskerstøtten ved de fire universitetene er ikke veldig ulik den UiO har i 
dag. Derimot har UiO færre årsverk enn de andre, spesialt i den sentrale delen av EU-
forskerstøtten. Et åpent spørsmål er om det trenges mer resurser/flere årsverk for å gi 
forskerne enda bedre støtte? Dette er et spørsmål vi kommer til å se nærmere på i tredje 
fase av benchmarkinganalysen.  

• EU kontorene til de fire universiteter mener at nytteverdien ved at ha en fast tilstedeværelse 
i Brussel er begrenset og at man kan oppnå sine mål igjennom andre kanaler og 
samarbeidsplattformer. Man bør selvfølgelig være forsiktig med å generalisere for hele 
sektoren på grunnlag av fire intervjuer. Ulike universiteter kan ha ulike behov og 
oppfatninger varierer etter hvem man snakker med, men generelt har relativt få 
universiteter i Europa en representasjon i Brussel.  

 

4.5 Anbefalinger 
 
• En gjennomgang av medlemskap i allianser, nettverk og samarbeidsplattformer (LERU eller 

tilsvarende) for å vurdere om de kan brukes på en mer aktiv og effektiv måte i arbeidet med 
å øke deltakelsen i H2020. Strategiske partnerskap med universiteter med godt 
forskningsomdømme og høy deltakelse i H2020 burde prioriteres i denne sammenhengen. 
UiOs forskere bør også stimuleres til faglig deltakelse i internasjonale nettverk.  

• Universitetet i Helsinki har hatt en positiv erfaring av en mentorordning hvor erfarne forskere 
opplærer uerfarne forskere i å søke i H2020. Det bør vurderes om dette er en ordning som 
kan være verdt det å innføre ved UiO.   
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5 Finansering av forskningen og konkurranse 

5.1 Fordeling mellom basisbevilgning og eksterne midler 

Tabell: Fordelingen mellom grunnfinansiering og eksterne midler 

 
Kilde: Intervjuer med universitetene/nettsidene til universitetene 
 
I tabellen over har vi sammenfattet tilbakemeldingene knyttet til basis og eksterne midler fra de fire 
universitetene. UCL skiller seg ut, men det er verdt å merke seg at økonomiske innstramninger ved 
Universitetet i Helsinki og Københavns Universitet, vil kunne komme til å vri mer av finansieringen 
over mot eksterne midler.   

5.2 Det økonomiske miljøet og påvirkning på innhenting av EU midler 

Universitet i Helsinki og Københavns Universitet er begge berørt av nasjonale økonomiske 
innstramninger.15 For begge universiteter forventes betydelige kutt i årsverk samt forventninger om 
at en økende andel av midlene må hentes eksternt. For Universitetet i Helsinki innebærer dette en 
besparelse på 30 millioner Euro i 2016, og hele 100 millioner Euro frem til 2020.16 Også UCL forventer 
ytterligere nedskjæringer de nærmeste årene. I Storbritannia har allerede universitetene en 
betydelig del av inntektene fra konkurransebaserte arenaer, med en stor andel finansiert gjennom 
skolepenger. Uppsala Universitet opplever for tiden ingen vesentlige innstramninger i sin 
basisfinansiering. 

Det synes å være en klar sammenheng mellom forholdet nasjonal bevilgning og søknader til EUs 
rammeprogram.  Dette understøttes også av tilbakemeldingene fra universitetene, der blant annet 
UCL poengterer at nedgang i nasjonal finansiering er et insentiv for å søke EU. Universitetet i Helsinki 
henter 10% av sine eksterne  inntekter fra EU, og forventer at denne andelen økes betraktelig med 
de varslede nasjonale kuttene.17 Det er likevel viktig å understreke at det ikke nødvendigvis er 

                                                           
15 http://www.forskerforum.no/wip4/norden-kutter-i-forskning/d.epl?id=2559002  
16 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=201508191141566  
17 Også de eksterne nasjonale kildene rammes av de nasjonale finansielle kuttene. Academy of Finland og Tekes 
kuttes også i den varslede innstrammingen. 
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positivt at institusjonene må basere seg på en større andel ekstern finansiering. Mye tyder på at 
dette på lengre sikt medfører en svekkelse av kvaliteten på forskningen. Et resultat av dette kan etter 
hvert være lavere tilslag i konkurranse om eksterne midler og at man blir en mindre attraktiv 
internasjonal samarbeidspartner, slik mange Øst- og Sør-europeiske universiteter nå opplever.18 

5.3 I hvilken grad er forskerne utsatte for konkurranse? 

Det er stor variasjon knyttet til hvor mye det forventes at enkeltforskere/forskningsmiljøer skal hente 
inn på konkurransebaserte arenaer. Ved UCL, og i Storbritannia, har eksterne midler over lang tid 
vært en viktig del av hverdagen. De andre universitetene har også en betydelig andel 
konkurranseutsatte midler. For Universitetet i Helsinki vil besparelser og kutt som rammer 
universitetet, komme til å skape mer utpreget konkurransemiljø og etterspørsel etter eksterne 
midler vil eskalere. 

Både Universitetet i København og Uppsala Universitet uttrykker at det ikke er et spesielt stort 
økonomisk press på forskerne å søke eksterne kilder, herunder EU midler. Alle universitetene 
understreker at det er stor variasjon mellom fagmiljøer. Konkurransekulturen er langt mer utpreget i 
MEDNAT-miljøene, men også her er ulikhetene store. Københavns Universitet viser eksempelvis til 
ytterpunktet, Niels Bohr Institutt, som har 95% ekstern finansering. 

5.4 I hvilken grad er man avhengig av eksterne midler? 

Som beskrevet tidligere medfører den nasjonale økonomiske utviklingen, med innsparinger og kutt, 
en økt oppmerksomhet mot eksterne midler. Unntaket synes å være Universitetet i Uppsala. 
Imidlertid synes det som om oppmerksomhet omkring eksterne midler og deres betydning, har en 
tendens til å endre seg med skiftende politiske konstellasjoner. Universitetet i Uppsala påpekte blant 
annet at det var større interesse omkring konkurranse og måleindikatorer med den borgerlige 
alliansen enn hva man opplever med den nåværende sosialdemokratiske regjeringen. 

UiO 

Som beskrevet i første fase av vår benchmarkinganalyse, er forholdet mellom grunnfinansiering og 
ekstern finansiering I Norge i gjennomsnitt 79/21. I tillegg er grunnbevilgningen (den offentlige 
direktebevilgningen) sammensatt 70/30 når det gjelder forholdet mellom en langsiktig basis og 
resultatbaserte insentiver. Summert gir dette et forholdstall mellom langsiktig basis og konkurranse 
på 56/44 – noe nær 50/50 for UiO og UiB. 

 

 

 

 
                                                           
18 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20151029192346710 Thomas Estermann, director 
for governance, funding and public policy development at the European University Association (EUA) 
understreker følgende: “Universities, notably in Southern and Eastern Europe, have had to face drastic funding 
cuts in the past few years. This also impacts on their ability to be competitive in schemes like Horizon 2020. 
Excellent research needs long term sustainable investment in staff and infrastructure.” 
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5.5 Oppsummering 
 
• Inntil nylig har situasjonen for universitetene i Norden vært preget av stabile og forutsigbare 

økonomiske rammer, med en betydelig andel statlig finansiering. Ved alle de nordiske 
benchmarkinguniversitetene, og ved UiO, har man de senere årene fått en mindre del av den 
statlige bevilgningen basert på konkurranse/resultater. Det er mange likheter i det nordiske 
universitetslandsskapet og derfor vanskelig å se at finansieringsvilkårene frem til våren 2015 
kan forklare forskjellen i søknadsaktivitet knyttet til EUs rammeprogram. 
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6 Rekrutteringsstrategi 

6.1 Ansvar for rekruttering 

Felles for de fire universitetene er et ønske om å rekruttere de beste forskerne. Imidlertid er det noe 
ulik praksis knyttet til hvilket nivå i organisasjonen (eller utenfor) som har ansvar for rekrutteringen.  

6.1.1 Institusjonell rekruttering 
 

Ved Københavns Universitet er det instituttledernivået som rekrutterer, mens fakultetsnivået har 
ansvaret ved Universitetet i Helsinki og UCL. Ved Universitetet i Helsinki har internasjonal 
rekruttering blitt promotert og fakulteter har «search committees». Som vi har skrevet om i kapittel 
fire, er imidlertid situasjonen drastisk endret ved Universitetet i Helsinki. På grunn av budsjettkuttene 
er all rekruttering lagt på is og i nær fremtid vil rektor eller universitetsdirektøren godkjenne alle nye 
ansettelser.  

6.1.2 Nasjonal ordning for rekruttering 
 

I en periode har man hatt prøveordninger knyttet til nasjonale rekrutteringsløft ved universitetene i 
Sverige og Finland. Det betyr at man ved Universitetet i Helsinki har kunnet tilby startpakker til 
professorer ved forskningsmiljøer med god kvalitet.  Startpakkene er på 160.000 Euro over en 3-års 
periode fra sentrale midler for rekruttering av en postdoc. I Finland har man også hatt såkalte 
FIDIPRO Professors, en nasjonal ordning for å tiltrekke internasjonale forskere i en 5-års periode. 
Foreløpig er ordningen lagt på is på grunn av landets økonomiske krise, til tross for at UH-sektoren 
mener ordningen har vært en suksess. 

Tilsvarende har man i Sverige hatt en nasjonal ordning for å hente etablerte toppforskere. 
Universitetet i Uppsala fremhevet at ordningen ikke har vært vellykket av flere årsaker. Det viktigste 
motargumentet er at i de fleste tilfeller ble det rekruttert svensker som vil komme hjem igjen. UH-
sektoren har i sine tilbakemeldinger gitt utrykk for at ordningen medfører en lite heldig ressursbruk. 
Universitetet i Uppsala mener det er bedre å satse på fremgangsrike yngre forskere. Her kan Marie 
Skłodowska-Curie forskere ha et langt bedre rekrutteringspotensiale. 

6.2 Internasjonal rekruttering og handlingsrom til å rekruttere 

Alle universitetene i vår analyse viser til at institusjonens økonomi ikke tillater dem å konkurrere på 
lønn med de beste amerikanske og britiske universitetene. Men, som Københavns Universitet 
understreker - det avgjørende er først og fremst er kvaliteten i det enkelte fagmiljø.  

Som alternativ til lønn er Københavns Universitet opptatt av å tilby en ”helhetspakke”, som for 
mange forskere er minst like viktig som lønn. Ved siden av et sterkt fagmiljø er man blant annet 
opptatt av å tilrettelegge for familie og vise frem fordelene knyttet til bymiljø. Ved UCL påpeker man 
at lønn bare er et forhandlingstema på professornivå, og derfor lite relevant i rekruttering av unge 
ledende forskere. 
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6.3 Erfaring og bruk av tenure-track 

Det er stor variasjon hos de fire universitetene i bruken av tenure-track. Det er Universitetet i 
Helsinki som har lengst erfaring med rekrutteringsordningen. UH-sektoren i Finland har hatt tenure-
track siden 2010. I alt er det 43 tenure track (assistant professors) stillinger i 2014. 17 av disse (40%) 
er utenlandske. Forskere som får ERC og ikke har fast stilling får tilbud om tenure track stilling. 
Københavns Universitet er i startfasen med innføring av tenure-track, og har foreløpig liten erfaring 
knyttet til hvordan ordningen konkret virker. Hverken Universitetet i Uppsala eller UCL har tenure-
track. Universitet i Uppsala understreker likevel at karriereveier for yngre forskere er et aktuelt tema 
som diskuteres i organisasjonen. 

6.4 Konklusjoner og oppsummering 
 
• Vi finner mange av de samme utfordringene ved de nordiske universitetene; institusjonene 

befinner seg i Europas utkant og kan ikke konkurrere med de største universitetene på 
lønn.19 De nordiske universitetene har imidlertid velfungerende velferdssamfunn og et 
familievennlig miljø som viktige konkurransefortrinn. Evnen til å hente de fremste forskerne, 
og kanskje mest aktuelt – de yngre fremragende forskerne, handler om å selge inn denne 
«helhetspakken» i kombinasjon med faglig kvalitet.  
 

• Vår første benchmarkinganalyse indikerte at Universitetet i Uppsala, Universitetet i Helsinki 
og Københavns Universitet hadde en noe høyere kvalitet i sin forskning samlet sett. I 
rekrutteringsøyemed er dette et viktig konkurransefortrinn. At man i større grad har evnet å 
hente de fremste forskerne, kan igjen være en av mange forklaringer på at disse 
universitetene lykkes bedre enn UiO i EUs rammeprogram. 

6.5 Anbefalinger 

• I UiOs kommende rekrutteringsstrategi må man legge til rette for tiltak som ivaretar våre 
fagmiljøers behov for å hente inn de fremste vitenskapelige. Gjennom prosessen knyttet til 
de verdensledende miljøene, er det tydeliggjort at UiO ikke har på plass et tilstrekkelig 
virkemiddelapparat som kan være avgjørende for at de fremste forskerne velger UiO som 
arbeidsplass. Det gjelder eksempelvis både bruk av kallelse, etablering av et eget 
stjerneprogram, profilering samt en mer profesjonell rekrutteringsprosess.20  
 

• Vi ser også at flere av de nordiske universitetene vektlegger et profesjonelt mottaksapparat, 
der det legges til rette for forskere med familie. Her er UiOs barnehage og våre forskerboliger 
er rekrutteringsfortrinn, som vi i for liten grad benytter i vår profilering. 
 

                                                           
19 Nyere forskning viser imidlertid at avstanden til Brussel ikke er en avgjørende faktor mht. å hente inn midler 
fra EUs rammeprogram. Se: Benedetto Lepori, Valerio Veglio, Barbara Heller-Schuh, Thomas Scherngell og 
Michael Barber (2015). 
20 Vi ser at andre norske universiteter har vært langt tidligere ute enn UiO. NTNU har fått stor oppmerksomhet 
omkring sitt stjerneprogram. UiB har gjennom sitt organisasjonsutviklingsprosjekt, Delprosjekt 4 – «Slik 
rekrutterer vi de beste forskerne», kommet frem til en rekke tiltak for å rekruttere de beste og profilere 
institusjonen internasjonalt. Se: http://ekstern.filer.uib.no/formidling/OU%20prosjektet/Delprosjekt%204%20-
%20Rekruttering.pdf  
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• For å styrke rekruttering av unge fremragende forskere, er det behov for en mer strategisk 
tenkning og et langsiktig karriereløp, slik Universitetet i Uppsala går i retning av for sine 
Marie Skłodowska-Curie stipendiater.  
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7 Samarbeid utover akademia 
 

7.1 Innovasjon og samarbeid med næringsliv 

Ved Københavns Universitet og Universitetet i Uppsala er innovasjonskontorene en del av 
universitetene og ligger tett på EU kontorene. Ved KU er Innovasjonskontoret (Tech Trans Kontoret) 
og EU kontoret del av avdelingen for Forskning og Innovasjon som hører under den ene av de to 
prorektorene. Innovasjonskontoret ved Uppsala Universitet hører under rektor og inngår i et 
nettverk for forskerservice sammen med EU kontoret. EU-forskerstøtten ved UCL (European 
Research and Innovation Office) jobber som navnet tilsier både med forskning og innovasjon i EU-
sammenheng, selv om kontoret ikke er et typisk teknologi-overføringskontor. Ved Universitetet i 
Helsinki er Helsinki Innovation Service et eget selskap som eies av universitetet.  

Det som kjennetegner de fire universitetene, særlig de som har «in-house» innovasjonskontorer, er 
at innovasjon er relativt godt forankret i prosessene rundt EU-søknader og drift av prosjekter.  

Når det gjelder samarbeid med næringsliv og andre interessenter så kom det tydelig frem i 
intervjuene at det er store forskjeller innen fagmiljøene. Ved Københavns Universitet har MatNat og 
Medisin fagene mye mer erfaring av å søke konkurransebaserte midler og av samarbeid utover 
akademia, mens på HumSam områdene er dette en utfordring. Ved Universitetet i Helsinki har 
samarbeid utover akademia tradisjonelt vært en utfordring, særlig fordi det primært er et 
grunnforskningsuniversitet. Flere initiativer har blitt satt i gang for å etablere bedre samarbeid og 
dette har også blitt mer strategisk viktig spørsmål på grunn av den økonomiske situasjonen 
universitetet befinner seg i. Samarbeid med næringsliv er også i stor grad avhengig av enkeltforskere 
eller engasjement av enkelte personer i ledelsen. UCL pekte på Vision2020 som viktig for å etablere 
samarbeid med næringsliv innenfor H2020.  

UiO 

I Strategi 2020 oppfordres det til en tettere dialog og samarbeid med myndigheter og næringsliv og i 
UiOs Handlingsplan for Innovasjon 2013-2015 utpekes et behov for å bedre utnytte koblingen 
mellom forskning, innovasjon og internasjonalisering for å søke flere forskningsprogrammer.  

Mens innovasjonskontorene ved Uppsala Universitet og Københavns Universitet er en del av de 
respektive universitetene er Invent2 et eget teknologisk overføringsselskap som eies av UiO og Oslo 
Universitetssykehus. Som sådan er det i utgangspunktet samme modell som Universitetet i Helsinki 
bruker. Ved UiO har man ikke brukt Inven2 systematisk i søknadsfasen til EUs rammeprogram eller 
under prosjektenes livsløp og det har vært opp til enkelte forskere å samarbeide med Inven2. 
Generelt om næringslivssamarbeid ved UiO kan man si at det er ofte individbasert og som ved de fire 
andre universitetene er det store forskjeller mellom fagområder.  
 

7.2 Anbefalinger 
 

• Koblingen mellom innovasjon og næringsliv er mer vektlagt H2020 enn tidligere. Innovasjon 
bør derfor forankres tett i prosessen rundt EU-søknader og prosjekter. Utfra hvordan de fire 
universitetene jobber i forhold til EU og innovasjon, bør man vurdere å styrke koblingen EU 
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forskerstøtte og innovasjon. In-house TTO-ordningen er velfungerende ved Københavns 
Universitet, Universitetet i Uppsala og UCL, men Universitetet i Helsinki som har et eget TTO-
selskap sier kontakten er mer personbasert. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg I: Hvem ble intervjuet ved de fire benchmarkinguniversitetene? 

 
Besøk til Københavns Universitet: Intervju med Poul Petersen (chefkonsulent for EU Kontoret) og 
Louise Thers Nielsen (EU-specialkonsulent ved EU Kontoret), 8. september 2015 
 
Besøk til Universitetet i Uppsala: Intervju med Anders Jonsson (EU-koordinator) og en gruppe EU-
prosjektkoordinatører i tillegg til Eva Thulin (økonomiavdelingen) og Johan Asker (juridiska 
avdelingen), 25. september 2015.  
 
Besøk til Universitetet i Helsinki: Intervju med Jussi Alho (Senior Advisor, Capacity Building in 
Exlpoitation and Research Funding) og Mika Fredriksen (Senior Advisor, Research Funding Services, 
Institute for Molecular Medicine), 7. oktober 2015.  
 
Skype-samtale med University College London: Intervju med Michael Browne (Head of European 
Research and Innovation), 5. oktober 2015.  
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Vedlegg II: Intervjuguiden 
 
1) Generelt 

a. Hvordan jobber dere med å maksimere deltakelse i EUs forskningsprogram? 
b. Hvilke faktorer bidrar til suksess? Hva er drivkreftene? 
c. Hva er de viktigste utfordringene/motkreftene? 
d. Interne prioriteringer og insentiver (sentralt og på fakultetsnivå) i forbindelse med 

deltakelse i H2020:  
o Hvordan stimuleres interessen for H2020?  
o Hvor viktig er deltakelse i H2020 fra et sentralt strategisk perspektiv (og fra 

ledelsens side)?  
o Hva er balansen mellom satsing på ERC og de andre pilarene i H2020? 
o Hva er balansen mellom satsing på fri forsknings vs. tematiske satsninger i 

universitetets generelle forskningsstrategi? 
 

2) EU forskerstøtte 
a. Hvordan er EU forskerstøtten organisert? Er den sentralisert, desentralisert eller en 

blandet modell?  
b. Hva er betydningen av forskerstøtten, og den måten den er organisert på, for å innhente 

EU-midler? 
c. Resurser:  

o Hvor mange årsverk har dere i EU forskerstøtten, sentralt og på fakultetsnivå? 
d. Er tilstedeværelse i Brussel viktig og på hvilken måte? 
e. I hvor stor grad benyttes ekstern konsulenthjelp for EU forskerstøtte (budsjett)? 
f. Andre viktige erfaringer og utfordringer i forbindelse med organiseringen av EU 

forskerstøtte? 
 
 

3) Internasjonale nettverk 
a. I hvilken grad er universitetet medlem av internasjonale nettverk og allianser? 
b. Hvilken betydning har slik medlemskap (f.eks. i LERU) for innhenting av EU-midler? 

 
4) Finansering av forskningen 

a. Hvordan er fordelingen mellom basis- og konkurransebaserte forskningsmidler og 
hvordan har fordelingen utviklet seg i de siste årene? 

b. På hvilket nivå i organisasjonen forvaltes forskningsmidlene? 
c. Hvordan ser det økonomiske miljøet ut? Har det vært økonomiske innstramminger? 

Hvilken effekt har det økonomiske miljø hatt på innhenting av EU-midler? 
 

5) Konkurranse for finansering 
a. I hvilken grad er forskerne utsatte for konkurranse for finansering og hvilken betydning 

har dette for innhenting av EU-midler? 
b. I hvilken grad er man avhengig av EU og andre konkurransemessige eksterne midler for å 

gjennomføre prosjekter? 
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c. Finansering gjennom helseforetakene: Reduserer potensial generøs finansering 
motivasjonen til å søke EU-midler? 
 

6) Rekrutteringsstrategi 
a. I hvilken grad er rekrutteringen sentralisert eller desentralisert? Hvor i organisasjonen 

ligger ansvaret for rekruttering og tilsetting? 
b. I hvilken grad satser man på rekruttering av internasjonale talentfulle/fremragende 

forskere? Hvilket handlingsrom har man til å utvikle «verdensledende» miljøer og 
tiltrekke fremragende forskere? Har man midler til dette, og hvem forvalter dem? 

c. Har dere innstegsstillinger (tenure track) og hvordan brukes de i rekrutteringsstrategien? 
d. Hvilken betydning har rekrutteringsstrategien for suksess i EUs forskningsprogrammer? 

 
7) Samarbeid utover akademia 

a. I hvilken grad har samarbeid med næringsliv og offentlig sektor bidratt til innhenting av 
EU-midler (f.eks. igjennom sampublisering med industriforskere)? 
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Vedlegg II: Organisasjonskart 
 

Uppsala Universitet: 
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Københavns Universitet: 
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Universitetet i Helsinki: 
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University College London: 
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Universitetet i Oslo: 
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1. Innledning 

I Universitetet i Oslo sin strategiske plan for 2010-2020 legges det vekt på å være et internasjonalt 
orientert forskningsuniversitet og en aktiv deltaker i EUs rammeprogram. UiO:Strategi 2020 og UiOs 
årsplaner uttrykker klare ambisjoner om at UiO skal styrke sin posisjon som konkurransedyktig og 
attraktiv aktør i Det Europeiske Forskningsområdet, med særlig vekt på Horisont 2020 (H2020). UiOs 
forskningsmiljøer skal bidra i forskningsfronten, og en økt deltagelse i EUs forskningsprogram vil 
være en viktig pilar for å nå dette målet.  

Hovedformålet med EU-Benchmarking prosjektet er å få et bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan 
deltakelsen i H2020 kan heves. Den er utført på oppdrag fra rektoratet og er delt opp i tre faser. I 
første fase analyserte vi tall over UiOs deltakelse i 7. rammeprogram (FP7) og sammenlignet med en 
rekke andre universiteter i Europa. Analysen viste at UiO har et lavere deltakelsesnivå enn fleste de 
andre universitetene og at det var et potensial for forbedring.  

I andre fase besøkte vi tre nordiske universiteter og intervjuet ett britisk universitet for å finne ut av 
hvorfor de generelt gjør det bedre enn UiO i FP7/H2020.1 Hovedkonklusjonen var at en stor del av 
svaret ligger i kvaliteten til forskermiljøene, samt «kultur» og tradisjon for internasjonal 
forskningssamarbeid og innhenting av eksterne midler.  

Formålet med tredje fase av EU-Benchmarking er - gjennom intervjuer med forskere, instituttledere 
og ansatte i støtteapparat ved UiO - å identifisere hva som bidrar til suksess i H2020, hvilke faktorer 
som kan gjøre det mer attraktivt å søke og hva som er de største utfordringene.  

I perioden februar til april 2016 gjennomførte vi 45 intervjuer med vitenskapelige og administrativt 
ansatte på alle de åtte fakultetene, begge museene og i sentraladministrasjonen.  Av disse var 35 
vitenskapelige ansatte, inklusivt 6 instituttledere, og 10 administrativ ansatte. Forskerne ble valgt 
blant annet utfra følgende kriterier:  

• Koordinatorerfaring, ERC stipendiater, lang deltagelse i EUs rammeprogram, høyt antall 
prosjekter, høyt antall søknader, søker ikke i EUs rammeprogram men har for øvrig stor 
andel ekstern finansiering. 

Fakultets- og temamessig vektedes utvalget omtrent følgende: 32% MN fakultetet, 21% MED 
fakultetet, 19% SV fakultetet, 11% HF fakultetet og 16% øvrige fakulteter/enheter.2 

Utover sammendrag og tiltak, er denne rapporten delt opp i seks tema-baserte kapitler som 
gjenspeiler spørsmålene vi diskuterte under intervjuene. Disse inkluderer drivkrefter og 
suksessfaktorer i arbeidet mot H2020, utfordringer, EU-støtteapparat, insentiver og 
eksternfinansering, rekruttering, og samarbeid utover akademia samt deltakelse i internasjonale 
nettverk. Flere av disse inneholder konkrete forslag som kan bidra til at UiO lykkes bedre i H2020. 

                                                           
1 De fire universitetene er Københavns Universitetet, Universitetet i Helsinki, Uppsala Universitet og University 
College London, heretter kaldt benchmarkinguniversitetene. I første fase av EU-Benchmarking sammenlignet vi 
oss med et større utvalg av universiteter.  
2 Enhetene er i det følgende benevnt med forkortelser: HF – Det humanistiske fakultetet; JUS – Det juridiske 
fakultet; MN - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet; MED – Det medisinske fakultet; OD - Det 
odontologiske fakultet; SV – Det samfunnsvitenskapelige fakultetet; TF - Det teologiske fakultet; UV - Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet; NHM – Naturhistoriskmuseum; KHM – Kulturhistoriskmuseum.  

O-sak 4 - side 59 av 84



3 
 

Hvert kapittel presenterer hovedfunnene fra intervjuene. Konklusjoner og anbefalinger er basert på 
tilbakemeldinger som oftest er trukket frem av intervjuobjektene. I tillegg inneholder rapporten 
tallmessige oversikter over fakultetenes søknader og deltakelse i H2020.  

Varighet på hvert intervju var om lag en time og tok utgangspunkt i en intervjuguide (se vedlegg). 
Alle svarene fra intervjuobjektene er anonymisert.  
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2. Oppsummering og tiltak 

Det finnes mange faktorer som forklarer hvorfor et universitet lykkes eller ikke i EUs rammeprogram. 
Mye tyder på at forskningskvalitet er den viktigste faktoren. Men, som intervjuene tydeliggjør, finnes 
det mange flere variabler som kan ha innvirkning. Forskere, instituttledere og ansatte i 
støtteapparatet på EU som vi har intervjuet i forbindelse med denne undersøkelsen nevner i 
hovedsak tre ting: Faglige ambisjoner og utlysninger som passer til forskningstema, langsiktig 
kulturendring med ledertrykk og god administrativ støtte. Støtteapparat er viktig for å legge til rette 
for at forskerne i hovedsak kan konsentrere seg om den vitenskapelige delen i søknads- og 
driftsfasen av prosjekter. Men disse er ikke de eneste faktorene. Som det fremkommer av rapporten 
er det flere viktige faktorer, blant annet deltakelse i internasjonale nettverk og samarbeid med 
næringsliv. 

UiO har gode forutsetninger for å gjøre det bra i H2020 men også noen utfordringer. De fleste 
forskerne gir uttrykk for at de er fornøyde med den administrative støtten de får i søknadsfasen av 
prosjekter og mener at de eksisterende insentivordningene er gode motivasjonsfaktorer. UiOs 
deltakelse i H2020 så langt viser en sterk økning i søknader. Det indikerer at mobiliseringen og 
ledelsestrykket mot økt deltakelse i programmet er vellykket - noe som vi har fått bekreftet i 
intervjuene. 

Derimot er UiOs tilslagsprosenten i H2020 lav. Kun omlag 10% av alle søknadene som UiO har sent i 
H2020 har fått gjennomslag. En del av forklaringen er økt konkurranse i H2020 og at UiO søker mye 
mer en før. Dessuten går omlag 60% av søknadene fra UiO til det som kan defineres som frie midler 
(ERC og Marie Skłodowska-Curie), der konkurransen er hardest.  

Når det gjelder antall prosjekter så gjør UiO det relativt bra på ERC – hvor forskningskvalitet er den 
største suksessfaktoren - og innkommende mobilitet i Marie Curie, både i nasjonalt og nordisk 
sammenheng. De største utfordringene kan derimot sies å ligge innenfor de tematiske områdene i 
H2020. Her er det per i dag få prosjekter og det søkes for lite på enkelte områder hvor UiO burde 
søke mer, eksempelvis innenfor miljø og energi.  

Intervjuene har tydeliggjort at UiO har betydelige utfordringer og potensiale innenfor de tematiske 
områdene. Flere forskere beskriver det som en utfordring å finne utlysninger som passer deres 
forskningsområde. De gir også uttrykk for usikkerhet knyttet til hvilken støtte man kan få i driftsfasen 
av prosjektene og om den er tilstrekkelig. Spesialt gjelder dette koordinatorprosjekter, og flere av de 
som har erfaring med slike prosjekter mener de er for arbeidskrevende. Tematiske prosjekter krever 
også deltakelse i gode faglige internasjonale nettverk og samarbeid med aktører utenfor akademia. 
Ikke overraskende får vi bekreftet i intervjuene at disse elementene er utfordrende for mange.  
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Basert på intervjuene og utfordringene beskrevet ovenfor, foreslår vi at man vurder følgende vedtak 
for å styrke UiOs posisjon i arbeidet mot H2020:  

1. Støtteapparat  

1.1 Det anbefales at fakultetene vurderer hvordan driftsfasen i EU-prosjekter ivaretas på en 
bedre måte enn i dag. Dette gjelder særskilt tematiske samarbeidsprosjekter. 

1.2 Institutter av en viss størrelse og med et begrenset forskningsadministrativt 
støtteapparat må i tillegg vurdere å styrke kapasiteten i pre-grant fasen. 

1.3 Det juridiske støtteapparat må styrkes for å dekke økt kompleksitet og oppdragsmengde. 

1.4 I LOS bør man styrke samarbeidet på tvers av avdelinger slik at det fremstår som en 
tydelig felles enhet (forskningsadministrasjon, økonomi, personal og kommunikasjon). 

1.5 Vurdere, lokalt og sentralt, en tettere samordning mellom EU- og innovasjonsfeltet. 
Konkret bør en felles enhet vurderes.  

1.6 Utvikle et tiltak for å redusere risiko ved valutasvingning. 

2. Insentiver til prosjektkoordinering 

2.1 Gitt de klare tilbakemeldingene vi har fått fra dem med erfaring i koordinatorrollen, 
anbefaler vi at man ved neste gjennomgang av UiOs toppforskningsstøtte, vurderer om 
ledelse av koordinatorprosjekter skal utløse støtte. En slik støtte må komme fagmiljøet til 
gode, direkte ned til institutt, og sørge for at de administrative oppgavene i så stor grad 
som mulig løftes bort fra den vitenskapelige ledelsen av prosjektet. 
 

3. Karriereløp 

3.1 Systematisere erfaringsutveksling og kunnskapsdeling for eksempel i form av en 
mentorordning for søkere. Tiltaket bør vurderes både internt på fakulteter og mellom 
fagmiljøer på tvers av enhetene. Ansatte ved UiO som sitter i ulike posisjoner i EU-
systemet (Advisory Groups, evaluatorer), bør benyttes mer systematisk enn i dag.  

3.2 Fortsette arbeidet med et internasjonalt hus i samarbeid med Oslo kommune og andre 
aktører for å bedre mottak av internasjonale forskere og andre. 

3.3 Foreløpige erfaringer ved UiO indikerer at innstegsstillinger er et godt tiltak for 
rekruttering av de beste kandidatene.  Flere fagmiljøer bør vurdere om dette er et tiltak 
som kan styrke rekrutteringen. 

3.4  Stimulere og legge til rette for utenlandsopphold både av kort eller lengre varighet. 
Marie Curie og Erasmus+ er relevante virkemiddel å benytte seg av.  
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3. UiOs deltakelse så langt i H2020 

Flere av de konkrete funnene i undesøkelsen kan gi en indikasjon og bakgrunn for hvorfor UiOs 
portefølje i rammeprogrammet ser ut som den gjør. Vi velger derfor å gi en status pr april 2016. 
Tallene er hentet fra to forskjellige kilder der tallene hvor vi sammenligner oss med andre 
universiteter er mindre oppdatert enn tallene som omhandler bare UiO. 

Resultatene fra de to første årene av H2020 viser at forholdet mellom benchmarkingsuniversitetene 
er noenlunde samme fordelingen som i 7. rammeprogram.3   

Figur 1: Benchmarkingsuniversitetene - Antall prosjekter i H2020 totalt og ERC4 

 

Totalt sett holder UiO posisjonen og utmerker seg med et høyt antall ERC prosjekter i forhold til 
totalt antall prosjekter. Københavns Universitet (KU) gjør det bedre sammenlignet med FP7. Det høye 
antallet prosjekter ved KU totalt skyldes i stor grad mange mindre Marie Skłodowska-Curie prosjekter, 
men KU har også et svært høyt antall ERC prosjekter. Ikke overraskende er det fremdeles University 
College London (UCL) som har den største porteføljen og målt i euro er det en større forskjell mellom 
UCL og KU enn Figur 1 viser. Uppsala Universitet og Universitetet i Helsinki er som tidligere omtrent 
jevnstore, men avstanden opp til KU er blitt større og mindre ned til UiO. Det kan se ut som om de 
gjør det noe dårligere innenfor Helse enn tidligere. 
 
UiOs aktivitet inn mot H2020 har vært merkbart høyere enn i tidligere rammeprogram. Pr 27. april 
2016 har UiO sendt til sammen 535 søknader til H2020 og fått innvilget 43 prosjekter. Til 
sammenligning sendte vi i løpet av hele FP7 871 søknader og fikk innvilget 159.  
 
 
 
 
                                                           
3 Se EU-Benchmarking, fase 2. 
4 Cordis pr 13. april 2016. 
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Figur 2: Søknader og prosjekter for utlysninger fra 2007 til og med 20155 

 
 
Som det fremgår av Figur 2 har økningen i antall søknader ikke gitt et tilsvarende utslag i antall 
prosjekter. Tilslagsprosenten har gått ned siden FP7 fra 18,2% til omlag 10% så langt i H2020. Det 
skyldes i hovedsak et høyt antall søknader, mens antall prosjekter ligger stabilt eller synker noe. 
Årsakene vil være flere, men en av dem kan være at på grunn av stor mobilisering vil det være flere 
nye søkere med mindre erfaring fra tidligere rammeprogram. Suksessraten er også gått ned i 
rammeprogrammet generelt fra 19% til 14%. Søknadsfordelingen viser også at UiO søker 
programmene med lavest suksessrate. Den største økningen i søknader kommer fra fakultetene SV, 
MED, MN, og HF. Fordelingen mellom MEDNAT-fagene og HUMSAM-fagene er omtrent som tidligere, 
men HF og SV øker andelsmessig ettersom JUS, sentre og museene sender omtrent like mange 
søknader som tidligere.6 
 
Figur 3: Fordeling av søknader mellom fakulteter og enheter 

 
                                                           
5 Participant Portal pr 21.april 2016. Søknader og prosjekter er fordelt etter det året hvor søknaden hadde 
tidsfrist. 
6  Med MEDNAT menes fakultetene MED, MN, OD og Naturhistorisk museum. Med HUMSAM menes 
fakultetene TF, HF, SV, JUS og UV, samt Kulturhistorisk museum. 
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Ser vi nærmere på hvert enkelte fakultet og hvilke områder de søker på, er det ikke slik at HUMSAM-
miljøene bare søker ERC og Marie Curie, selv om store deler av H2020 har temaer som er bedre 
tilpasset MEDNAT–fagene. 
 
Figur 4: Søknadsfordeling i forhold til pilarene i H2020 

 
 
Diagrammet viser den relative fordelingen av søknadene på tre områder. De grønne områdene angir 
de tematiske områdene med mer konkrete utlysninger, mens de rød og blå viser henholdsvis Marie 
Curie og ERC som kan defineres som mer frie midler. 
 
Fordelingen av områder mellom fakultetene følger til en viss grad innretningen til 
rammeprogrammet. I forhold til antall relevante utlysninger for JUS, MED og SV søker de relativt mye 
på de tematiske områdene. MN, som burde ha flere relevante utlysninger enn de andre fakultetene, 
søker relativt lite i de tematiske områdene. I FP7 gikk 54% av søknadene fra UiO til ERC og Marie 
Curie, mens så langt i H2020 har 61% av søknadene gått til disse områdene. UiO sender med andre 
ord færre søknader til de tematiske områdene relativt sett enn tidligere. 
 
UiO har i dag 43 innvilgede prosjekter. Det inkluderer også prosjekter som ikke har signert 
kontrakten enda. Som vi ser av Figur 5 har MN, MED og SV flest prosjekter, mens HF til tross for 
relativt mange søknader ikke har fått innvilget noen prosjekter enda. Selv om flest søknader går til 
det som kan defineres som frie midler er tilslaget størst innenfor de tematiske områdene, som Figur 
6 viser.  
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Figur 5: Fordeling av prosjekter mellom 
fakultet og enheter 

 
 
 
 

Figur 6: Fordeling av prosjekter mellom de 
ulike virkemidlene 

Oppsummert 
UiOs søknadsaktivitet har økt med over 60% i H2020 sammenlignet med gjennomsnittet i FP7. 
Mobiliseringen mot rammeprogrammet må dermed kunne sies å ha vært vellykket. At det sendes så 
mange søknader må også bety at forskerne ved UiO finner mange muligheter i H2020 
 
Imidlertid er tilslagsprosenten falt betydelig fra rundt 18% i FP7 til omlag 10% i H2020. I den 
forbindelse er det verdt å nevne at den også har gått ned i EU generelt fa 19% til omlag 14%, men har 
altså falt mer  for UiO enn gjennomsnittet. Det er naturlig at tilslagsprosenten synker når antall 
søknader øker så mye, men potensialet for bedre søknader og flere prosjekter bør være tilstede.  
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4. Drivkrefter og suksessfaktorer 
 
4.1 Drivkrefter 
«Skal jeg og min forskergruppe lykkes, må vi samarbeide internasjonalt. H2020 gir oss muligheten til 
dette». Slik beskriver en av våre intervjuobjekter sin motivasjon for å delta i H2020. Drivkreftene er 
mange, men særskilt faglig prestisje, internasjonalt samarbeid og behovet for eksterne midler går 
igjen i mange av intervjuene. Men, som en forsker presiserer: «Man må ha en god idé til riktig tid». Å 
lete etter en god idé etter å ha funnet en interessant utlysning er med andre ord hverken en drivkraft 
eller en suksessfaktor. 

Faglig prestisje 
I intervjuene trekker mange forskere frem den faglige prestisjen som en av de viktigste årsakene til å 
søke H2020. Å vinne frem i den internasjonale konkurransen, spesielt innen ERC, er en vesentlig 
drivkraft. Samtidig beskrives mange positive ringvirkninger; et større internasjonalt nettverk, mer 
internasjonal publisering, insentivmidler som tilfaller fagmiljøet og en større oppmerksomhet om 
forskningen. Sistnevnte er viktig for omdømme, og kan være en av mange faktorer som bidrar 
positivt til rekruttering av internasjonale forskere til det enkelte fagmiljø. 

Det er viktig å presisere at intervjuobjektene ikke er enige om verdien av det faglige utbyttet knyttet 
til EU-prosjekter. Både de som har erfaring med EU-prosjekter, men kanskje spesielt de som ikke har 
søkt, synes å mene at det er så som så med faglig utbytte i EU-prosjektene. For de som har deltatt 
gjelder dette spesielt dem som har vært inne som partner i et tematisk prosjekt, uten å legge 
premissene slik en koordinatorrolle gir anledning til.    

Givende med internasjonalt samarbeid 
Mulighetene for å samarbeide internasjonalt, beskrives av mange som en vesentlig drivkraft.  En av 
forskerne i undersøkelsen beskrev det slik: «H2020 gir mulighet til samarbeid med det internasjonale 
forskningsfellesskapet». Samarbeidet bygger dels på allerede eksisterende nettverk, men gir også 
mulighet for å utvide dette. Det gir også unge forskere mulighet til å koble seg på allerede 
eksisterende nettverk hos etablerte forskere, spesielt i tilknytning til større tematiske prosjekter. 
Flere forskere var opptatt av at nasjonal ekstern finansiering er en hemmer for internasjonalt 
samarbeid. En forsker mente dette kunne eksemplifiseres gjennom at det var vanskeligere å ha med 
internasjonale partnere i Forskningsrådsprosjekter, og understreket samtidig at man i H2020 var 
likeverdige partnere.  

Avhengig av eksterne midler 
Det er stor variasjon knyttet til behov for ekstern finansiering ved UiOs fagmiljøer. Mens enkelte fag 
knyttet til MEDNAT har 70-80 % eksternfinansiering, er andelen nede i 5-10 % ved enkelte fagmiljøer 
innen HUMSAM. Likevel argumenterer de fleste for at eksternfinansiering, i denne sammenheng 
H2020, gir dem mulighet til å realisere større prosjekter, både innen ERC og de tematiske 
programmene.  

Kombinasjonen av nasjonale (Forskningsrådet) og internasjonale midler er en annen faktor som 
trekkes frem av enkelte forskere. Dette gir mulighet til å realisere større prosjekter og finansiere en 
større forskergruppe. Flere peker også på at kombinasjonen av frie midler (ERC og FRIPRO) blir mer 
kraftfull i kombinasjon med tematiske midler.  
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I tillegg til de ovennevnte drivkrefter, har ledelsestrykket, både sentralt og lokalt, bidratt til en 
bevissthet om RBO-midlenes positive effekt for institutt og fagmiljø.7 Mange av intervjuobjektene 
trekker frem de positive økonomiske ringvirkningene EU-prosjekter bidrar med. Imidlertid er det mye 
som tyder på at dette er en drivkraft som i første omgang ikke er en utløsende faktor for om en 
forsker velger å søke H2020 eller ikke.    

4.2  Suksessfaktorer 

Faglige ambisjoner og en utlysning som passer 
ERC er for UiO-forskerne den viktigste og mest prestisjefylte eksterne finansiering. Her konkurrerer 
man med de internasjonalt beste innen sitt fagområde. Drivkraften er nesten utelukkende faglige 
ambisjoner. UiO, med sine sterke tradisjoner innen grunnforskning, lykkes også godt innenfor denne 
delen av rammeprogrammet. Ved siden av faglige ambisjoner, ligger altså en lang tradisjon for 
grunnforskning av høy kvalitet som en direkte årsak til suksess.  

UiO har fortsatt et betydelig potensiale innen de tematiske programmene i H2020. De som har lykkes 
understreker at den gode ideen er grunnleggende for å lykkes. En utfordring er å finne riktig utlysning, 
og flere har beskrevet et langsiktig arbeid for å finne frem til riktig program og utlysning. Noen 
ganger er forskerne heldige og finner dette, andre ganger passer de nasjonale utlysningene bedre.  

Det er interessant å observere at noen forskere og forskergrupper arbeider med påvirkningsarbeid. 
Lenge før selve utlysningen er klar, jobber man med sine nettverk for å endre retning og enkeltdeler i 
utlysningstekster.8 En av forskerne vi snakket med, jobbet med en utlysning som først kom om to år. 
En annen beskrev flere års arbeid, med kartlegging av programkomite og bruk av eget nettverk for å 
påvirke, som en nøkkelfaktor for å vinne frem. Langsiktig og strategisk arbeid over lang tid, er ut fra 
disse erfaringene en av nøkkelfaktorene for å lykkes innen de tematiske programmene. 

En langsiktig kulturendring med ledertrykk 
Trykket på å søke EU-midler, fra rektor, dekaner og instituttledere oppleves som betydelig. Både de 
som søker og de som ikke søker opplever press fra nærmeste leder. Det er riktignok noen forskjeller, 
spesielt er det mindre vektlegging av H2020 ved institutter som i begrenset grad ønsker 
eksternfinansiering.  

Instituttlederne vi har intervjuet, forteller alle om et langsiktig arbeid for å endre kultur. For mange 
forskere er det fortsatt en terskel å søke eksternfinansiering. Det er flere årsaker til dette, men det 
synes som om overgangen fra enkeltmannsforetak til å jobbe i større grupper øker behovet for 
finansiering langt ut over hva basisfinansieringen kan tilby.  

Hvordan bygger man så kultur for å søke H2020? Rådet fra instituttlederne er tydelig – start med de 
unge. Det tar tid å bygge en forskerkarriere, spesielt hvis et av målene er å nå opp i konkurransen om 
ERC-stipendiater. Bevissthet om selvstendighet, internasjonalt samarbeid og en langsiktig 
karrierestrategi er vesentlige elementer i en slik kulturell endringsprosess. Det synes som om det er 
en bevisst strategi å satse på og bygge opp gode miljøer rundt de fremste unge forskerne i mange 
fagmiljøer, og at denne karrierestrategien har forsterket seg de senere årene. 

                                                           
7 RBO er en forkortelse for resultatbasert omfordeling. EU-inntekter er ett av flere forskningsinsentiver som gir 
uttelling innenfor KDs insentivstruktur(en lukket budsjettramme for sektoren). 
8 Ofte dreier dette seg om enkeltord, som er med på å tydeliggjøre deres bidrag inn i det konkrete programmet. 
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Kultur kan også bygges ved å fortelle de gode historiene. Å bruke dem som lykkes som ambassadører, 
med suksesshistorien og erfaring på både godt og vondt, er en annen måte å endre kultur på. 

«Ikke alle skal eller vil søke», uttalte en av instituttlederne. Både instituttledere og forskere fortalte 
om ansatte og kollegaer som de aldri trodde kom til å søke. Årsakene var ulike, men instituttlederne 
var tydelige på at dette var en kamp man i liten grad valgte å ta. Alle deres ressurser gikk med på å 
overbevise dem som var åpne for H2020 eller der det var et åpenbart potensiale. 

God administrativ støtte 
Forskerne og instituttlederne fremhever det administrative støtteapparatet som en annen viktig 
faktor for å lykkes i H2020. Både det sentrale EU-kontoret (LOS), støtteapparat på fakultetene og 
støtteapparat på institutt får gode tilbakemeldinger. Instituttlederne vi intervjuet, var tydelige på at 
den lokale administrative støtten var en viktig kompetanse å bygge videre på for instituttet. Som vi 
skal komme tilbake til i kapittel 5 (Støtteapparatet), er det en kritisk suksessfaktor at UiO får 
organisert en bedre støtte i driftsfasen. Spesielt gjelder dette for større tematiske prosjekter i H2020, 
der UiO er koordinator. 

Generelt fremheves informasjon om søknadsalternativer og økonomiske støtteordninger (PES) av 
mange forskere som viktig i pre-fasen. Det gir den nødvendige ro til å konsentrere seg om selve 
søknaden, men også mulighet til å bygge opp/eller videre på eksisterende nettverk. Den generelle 
opplevelsen er at dette ivaretas på en tilfredsstillende måte i dagens støtteapparat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-sak 4 - side 69 av 84



 
 

13 
 

5. Utfordringer 

Utfordringer hjemme og ute 
Intervjuene viser flere felles utfordringer og kan i hovedsak deles i tre deler hvorav den ene delen 
omhandler UiO som institusjon, den andre egen forskning og karriere, mens den tredje delen dreier 
seg om rammeprogrammet og EU som en finansieringskilde. Dersom man ikke har overdrevent stor 
tro på påvirkning av EU vil det være mest nærliggende å gjøre noe med de to første delene, derfor 
vies disse størst oppmerksomhet. Det er forskjeller mellom fakultetene når det gjelder opplevelsen 
av ulike utfordringer, men vel så mye kan vi se forskjeller mellom mengden erfaring og hvilke deler av 
rammeprogrammene de ulike intervjuobjektene har deltatt i. 
 
- Jeg får god hjelp i søknadsfasen, men koordinator skal jeg aldri være 
Det er et gjennomgående trekk at de fleste rapporterer om manglende administrativ støtte i 
driftsfasen, og at det for mange er et reelt disinsentiv for å søke. Særlig gjelder det å påta seg å være 
koordinator for større samarbeidsprosjekt. Flere har derfor uttrykt at det er uaktuelt å koordinere et 
EU-prosjekt: Begrunnelsen kan være tidligere erfaringer som koordinator eller opplevelsen av støtte 
ved EU spesielt eller eksternfinansiering generelt. Selv flere av de som lykkes i rammeprogrammet 
har som bevisst strategi å la andre gode og profesjonelle partnere koordinere prosjektene. Støtten 
de ønsker seg i driftsfasen kan variere fra de mindre rutineoppgaver, hjelp til å arrangere konferanse, 
bistand ved nyansettelser, til mer aktiv bistand i den faglige ledelsens av prosjektet. 
  
Det kan virke som oppbyggingen av støtteapparatet ved UiO i større grad har vektlagt 
søknadsbistand enn gjennomføringen av innvilgede prosjekter. Flere har kommentert denne 
ubalansen hvor de blir sterkt oppfordret til å søke, men er usikre på om de får den oppfølgingen de 
trenger når prosjektet er i gang. Når det er sagt, er det ingen tvil om at det parallelt med 
oppbyggingen av støtteapparatet har blitt sendt flere søknader fra UiO enn tidligere.  

Som vi ser i kapittelet om insentivene er det få økonomiske insentiver direkte til 
forskeren/forskningsgruppa når prosjektet er innvilget. Prosjektetableringsstøtten i søknadsfasen 
oppleves som et godt og ubyråkratisk insentiv som går direkte til søkerne. RBO og 
Toppforskningsstøtten går i varierende grad direkte til forskningsgruppen. Det er ingen 
insentivmidler direkte rettet mot koordinatorprosjekter hverken sentralt eller fra fakultetene. 
Enkelte fakultetet gir også en post doc. eller ph.d. til ERC prosjektet, noe enkelte mener er 
problematisk ettersom de med ERC-prosjektet i seg selv allerede har et stort nok team å håndtere. 
Det kan derfor fremstå som noe paradoksalt at de mest søkte og enkleste prosjektene å administrere 
utløser mest insentivmidler, mens de mest arbeidskrevende og synlige prosjektene med tett 
samarbeid med andre aktører både i og utenfor universitets- og høyskolesektoren ikke gir noen. 

- Å skrive EU-søknader er noe jeg gjør på fritiden 
Mangelen på tid er også en grunn mange oppgir for at de ikke søker eller søker mindre enn de kunne 
ha gjort. En forsker uttrykte at EU søknader er noe vedkommende skriver etter klokken fire. Det 
finnes midler, som for eksempel Prosjektetableringsstøtten (PES), som kan brukes til både til frikjøp 
av egen tid eller og leie inn andre, men det ikke alltid det er mulig å slippe de vanlige forpliktelsene 
eller finne den rette personen som kan bidra inn i søknaden. Uansett vil det være nødvendig at 
prosjektlederen er aktiv i søknadsskrivingen slik at det er vanskelig å unngå at søknaden kommer i 
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tillegg til alle andre oppgaver. Å arbeide frem en større EU-søknad er noe som må prioriteres av 
ledelsen og sørge for at prosjektlederen til en viss grad blir skjermet for andre oppgaver.  
 
- Noen opplever mangel på oppmerksomhet fra egen ledelse 
Et lite mindretall rapporterer om ledelse som ikke prioriterer EU, og at de får liten eller ingen støtte 
og oppmuntring. Ikke alle er avhengig av et sterkt ledelsestrykk og søker fordi de er motivert og 
finner det faglig interessant, mens andre som er mindre motivert velger å la være å søke. 
 
I utvalget vi har intervjuet er de aller fleste godt kjent med hva rammeprogrammet omhandler og 
noen av mulighetene som finnes. De fleste har fått med seg både KDs og UiOs mål om en sterk 
økning i inntektene fra EUs rammeprogram, og de fleste nivåene ute i organisasjonen har tilsvarende 
ambisjoner.  
 
- EU passer ikke og er komplisert 
Selv om oppfordringen, insentivene og støtten er til stede, er det ikke gitt at H2020 er noe som 
passer alle til enhver tid. Noen finner heller ikke utlysninger som passer prosjektet de ønsker å 
gjennomføre. Særlig gjelder dette innenfor de tematiske områdene, og det er heller ikke aktuelt for 
alle å søke Marie Curie og ERC.  
 
EU-prosjekter kan i følge enkelte også være mindre attraktivt fordi det er mye arbeid uten at man 
nødvendigvis publiserer mer. For yngre forskere som er midlertidig ansatt kan det derfor være mer 
attraktivt å bruke tiden på å skrive artikler enn å delta i EU-søknader ettersom dette er viktigere med 
tanke på karriereutvikling. 

- Mangelen på det rette nettverket 
For å delta innenfor de tematiske områdene er man avhengig av et godt nettverk enten man tar 
initiativet til en søknad selv eller blir invitert med. Et faglig godt nettverk er av de fleste nevnt som en 
nøkkel til suksess og en viktig drivkraft for å delta. En utfordring er ofte at de mangler tilstrekkelig 
faglig komplementært nettverk som er i stand til å løse de problemstillingene EU har definert i 
utlysningen. Et sterkt nettverk har også større muligheter for å komme med innspill og bli hørt når 
utlysningen utformes av enkeltforskere eller -institusjoner. Flere nevner at de mangler næringsliv 
eller sluttbrukeren i sitt nettverk, og noen har mesteparten av samarbeidet med fagmiljø i andre land 
enn i Europa. Det er alltid gode grunner til det, men uten et flertall av europeiske partnere er det 
vanskelig å søke EU-midler til samarbeidsprosjekt. 
 
- Det alle vil ha, men ikke helt vet hva er 
I H2020 er vektleggingen av forskningens «impact» en av de utfordringene mange nevner, og da 
gjerne i forbindelse med innovasjon og samarbeid med næringslivet. Særlig er manglende kobling 
mot industrien noe flere uttrykker ønske om bistand til fra UiO og/eller Inven2. Det ser ut til at det i 
større grad gjelder MEDNAT-fagene hvor innovasjonen ofte foregår i kontakt med næringslivet, mens 
forskere fra HUMSAM-fagene som deltar ikke opplever EUs «impact» begrep like problematisk fordi 
de allerede har et etablert samarbeid med brukergruppene EU-prosjektet krever. Nå er det ikke slik 
at innovasjonen i ethvert EU-prosjekt skal skje ved UiO, derfor er det flere som beskriver aktiv bruk 
av sine nettverk for å dekke opp den delen av søknaden som krever involvering av aktører utenfor 
akademia.   
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Økt vektlegging av tverrfaglighet i H2020 er også noe som trekkes frem som et langsiktig arbeid som 
ikke kan løses umiddelbart og dermed blir en utfordring. Både fordi evalueringen er preget av at 
evaluatorene ikke har skjønt tverrfagligheten, men også fordi det er lett å ende opp med flerfaglighet 
hvor det ikke er noe utpreget samarbeid på tvers og søknaden dermed faller igjennom. Det er også 
barrierer for tverrfaglighet og samarbeid internt på UiO. Blant annet mangler finansiell 
kompensasjon for å veilede studenter ved andre institutter/fakulteter, noe som igjen gjør at det ikke 
oppmuntres til å påta seg slik veiledning som kunne bidratt til tverrfaglighet. 

-EU er komplisert 
Å gjennomføre et EU-prosjekt i samarbeid med andre kan gi et stort faglig utbytte, men skaper også 
utfordringer man ofte ikke har ved annen finansiering. Som nevnt er det avgjørende med et godt 
nettverk hvor aktørene samarbeider mot det samme målet, men vekten på både tverrfaglighet og 
koblingen mot industrien kan komplisere dette samarbeidet. Gjensidig forståelse av hvordan 
immaterielle rettigheter (IPR) håndteres skaper ofte uenighet og gjør det vanskeligere med 
samarbeid.  
 
På den mer tekniske siden har valutasvingninger vært løftet frem hos noen som en usikkerhetsfaktor 
som UiO ikke har noen god løsning på. I dag er opp til hver enkelt instituttleder/prosjekteier å 
beslutte hvilken kurs som skal benyttes i søknadsbudsjettet. Samtidig kan kursen svinge mye frem til 
prosjektet er avsluttet, og instituttet kan oppleve å ha både valutatap og valutagevinst. For de store 
prosjektene som ERC kan dette dreie seg om relativt store midler. Særlig instituttledere nevner dette, 
men også noen prosjektledere etterlyser en bedre sentral løsning som skaper forutsigbarhet. 
 
Myten om EU-finansiering som spesielt tungrodd og byråkratisk har vi ikke fått bekreftet. Få tar det 
eksplisitt opp som en utfordring og forskere med lang erfaring hevder EU-finansiering er enklere nå 
en tidligere og lettere å forholde seg til fordi støtten er så gjennomregulert. 
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6. Støtteapparat 

Oppmerksomheten mot EUs rammeprogram har vært stadig økende ved UiO og i takt med at 
rammeprogrammene har økt i størrelse har trykket mot å søke vært økende. Særlig siden 7. 
rammeprogram (2007 -2013) har insentiver blitt innført og støtteapparatet blitt bygd opp slik at både 
mange fakulteter har ansatt eller skal ansette egne rådgivere med EUs rammeprogram som hele eller 
deler av arbeidsområdet.  

De som har deltatt gjennom flere rammeprogram gir uttrykk for at det er enklere å søke nå enn 
tidligere. Støtten varierer fra informasjonsspredning, hjelp til det formelle, skrivehjelp, finne 
utlysninger osv. Støtteapparatet er organisert ulikt og antall administrative som bistår på EU sett i 
forhold til vitenskapelige ansatte, søknader og prosjekter varierer mye og korrelerer ikke 
nødvendigvis. Små enheter uten eller med få prosjekter og søknader kan ha et relativt stort 
støtteapparat rettet mot EU, mens større enheter med mange prosjekter kan ha liten eller ingen 
støtte utover det som ligger sentralt eller på fakultetsnivå.  

Mange forskere opptatt av «lokal» støtte 
De fleste forskerne opplever at de får god støtte i søknadsfasen fra de ulike nivåene ved UiO enten 
det er på institutt-, fakultets- eller sentralt nivå. Flere av de administrativ ansatte påpekte at 
forskningsadministrasjon, økonomi, personal og kommunikasjon på sentralt nivå (LOS) burde 
samarbeide mer på tvers av avdelinger slik at EU-støtten fremstår som mer enhetlig og tydelig. 
 
Mens fleste fakultetene ser ut til å være godt utrustet når det gjelder administrative støtte for EU-
søknader, så er det en langt større variasjon i støttenivået på instituttene. Det betyr ikke at alle 
forskerne vi intervjuet er tilfredse med støtten fra fakultetsledelse eller administrasjon. En forsker 
hevdet for eksempel at han hadde blitt motarbeidet av fakultetet og at det ikke hadde investert i 
nødvendig EU-støtteapparat.  

De fleste forskere som sitter på institutter med god beredskap på EU-støtte er svært fornøyde og 
fremhever ofte slik «lokal» hjelp, både administrativ og faglig (med oversikt over fagportefølje og 
evne til å koble utlysninger med profil), som det viktigste nivået av støtteapparatet ved UiO. De som 
ikke har tilgang til lokal støtte etterlyser ofte større tilstedeværelse på det nivået, spesielt i drifts- 
eller post-grant fasen. Mangel på lokal støtte nevnes av noen forskere som en av årsakene for at de 
ikke søker EU-forskningsmidler.  

HF er et av de fakultetene hvor støtten på instituttnivå synes godt utviklet og utbredt. Et annet 
eksempel er Institutt for pedagogikk ved UV som i de senere årene har bygget opp et eget 
støtteapparat med vekt på fagkunnskap og erfaring av EU-systemet, og mål om systematisk og 
langsiktig satsing på å hente inn EU-midler. Enkelte institutter på andre fakulteter har også god 
administrativ støtte på EU.  

Størrelsen på instituttene er også en viktig faktor i denne sammenhengen. Der instituttene er små, 
som for eksempel på JUS, kan en relativ stor sentralisering av støtte på fakultetsnivå synes 
hensiktsmessig. Men det finnes også eksempler på store institutter på enkelte fakulteter (f.eks. MED 
og MN) med begrenset kapasitet på EU-støtte.  
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I utgangspunktet ligger det meste av pre-grant støtten (informasjon, utlysninger, søknadsprosedyrer, 
osv.) på fakultetene, mens instituttene har større ansvar for «post-grant»-fasen av prosjekter - selv 
om dette bildet varierer ved fakultetene. Det som kjennetegner tilbakemeldingene fra forskere og 
andre er positiv erfaring av pre-grant støtten, mens mange ser på post-grant støtten som en 
utfordring. Som en ansatt i administrasjonen sa – og som er kjennetegnende for mange av svarene - 
så er det «mye oppfølging i søknadsfasen, men det glipper litt i driftsfasen».  

Koordinering av store tematiske prosjekter nevnes som en spesiell utfordring. Flere sier at de ikke 
ønsker å være koordinator fordi det er for arbeidskrevende, selv om det gir mer kontroll over 
prosjektet. Koordinator-prosjekter er viktige fordi de har større potensiale enn andre prosjekter for å 
ha en «snøballeffekt» effekt ved å legge til rette for deltakelse i flere prosjekter. Tiltakene som 
mange foreslår i intervjuene, om mer støtte (f.eks. i form av post doc. stilling) og insentivmidler til 
koordinator-prosjekter, er derfor noe som burde vurderes nøye.  

 

 

 

 

 

 

En del forskere, særlig de med erfaring fra å søke eller delta i tematiske prosjekter etterlyser økt 
juridisk kapasitet på sentralt nivå. Det understrekes at nivået på den juridiske bistanden er god, men 
enkelte mener at det tar for lang tid å få den hjelpen de trenger. Flere peker på at dette må på plass, 
for at UiO skal fremstå som en mer profesjonell aktør. 

Ønske om kunnskapsdeling mellom forskere 
Flere legger vekt på kunnskapsdeling og erfaringsutveksling av EU-søknader mellom forskere. På 
enkelte fakulteter etterspørres det en tilgjengelighet og synliggjøring av erfarne forskere som kan 
lese EU-søknader og gi råd. Ansatte ved UiO som sitter i ulike posisjoner i EU-systemet, f. eks. i 
Advisory Groups og de som er evaluatorer på H2020-søknader bør også benyttes mer systematisk. 
Det ble også påpekt at flere forskere ved UiO burde melde seg som evaluatorer. De som har denne 
oppgaven mente det gir nyttig erfaring om hvordan søknader blir vurdert og hvordan gode søknader 
ser ut.  
 
En yngre forsker som ikke hadde søkt eller i deltatt EU prosjekter sa det slik: «Det som mangler er 
den vitenskapelige oppfølgingen – diskusjon om ideer, nettverk – faglig ekspertise. En som går inn i 
profilen og tenker langt fremover.» En annen etterspurte en mentorordning, hvor «erfarne forskere 
som kjenner fagfeltet bidrar til å diskutere ideer, hva som kjennetegner en god EU-søknad, og som 
kan hjelpe med å finne partnere.» 

Bonusordning ved Københavns Universitet for koordinator-prosjekter: 
H2020-prosjekter som er koordinert av KU, og som oppfyller visse krav, kan innstilles til 
en bonus på en million DKK. Bonusen gis som en engangsbevilling. Bonusen utbetales til KU-
hovedsøkerens fakultet, men minimum 80% av beløpet skal gå til forsker/forskergruppe, og opp 
til 20% til instituttet (se: http://eu.ku.dk/vejledning/horizon2020/horizon-2020-bonus/). KU er 
det universitetet som har høyest antall koordinatorer i H2020, etter University of Oxford og 
University of Cambridge.    
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Enkelte fakulteter og institutter satser på å skape slike faglige fellesskap for lesing av søknader, men 
flere burde være mer oppmerksom på å legge til rette for at forskere har adgang til erfarne forskere i 
sin søknadsskriving, både internt på fakulteter og mellom fagmiljøer på tvers av enhetene.9  

Ekstern støtte: NCP og konsulenttjenester 
Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner (NCP) er viktige støttespillere for de fleste fakultetene 
og for mange enkeltforskere. NCP-ene brukes først og fremst til tolkning av H2020 utlysningstekster 
(som ofte er brede og åpne) og for å se hvilke utlysninger passer best til et bestemt tema. Noen 
forskere hadde fått tilbakemeldinger på søknader og andre hadde brukt NCP-ene som kanaler for 
innspill i forsøk for å påvirke EU-kommisjonens arbeidsprogrammer. De fleste av dem vi intervjuet er 
positive til støtten fra NCP-ene og mener at de må brukes i større grad. Men vi hørte også kritiske 
røster: For eksempel mente en forsker at NFR var mye bedre på å markedsføre H2020 enn å gi 
informasjon om hva som skjer på innsiden i EU og hva som egentlig ligger bak utlysningstekstene. 
 
En del av forskerne hadde ikke vært i kontakt med NCP-ene og enkelte viste ikke at NCP-ordningen 
fantes. UiO bør bruke benytte NCP-ene mer aktivt, særlig i lys av at Forskningsrådet utvider NCP-
apparatet. 

Flere av de forskere som har søkt i H2020 har også benyttet seg av konsulenttjenestene til Yellow 
Research. UiO har en rammeavtale med Yellow Research som primært går ut på å gi kurs i H2020-
søknadsskrivning og lese og kommentere Maria Sklodowska-Curie og ERC-søknader. Flertallet av de 
forskere som har erfaring av Yellow Research er positive til samarbeidet men det er også noen som 
er mindre fornøyd og mener at rådene til Yellow Research er mer egnet for naturvitere enn 
humanister eller samfunnsvitere. En forsker mente at firmaet bidro til et «våpenkappløp hvor 
fremstilling blir for viktig».  

6.1 Påvirkning og Brussel kontor: Ikke nødvendigvis to sider av samme sak 
Påvirkning av EU-kommisjonens arbeidsprogrammer for H2020 og eventuelle fordeler ved å ha et 
UiO kontor i Brussel, var et tema som vi diskuterte med intervjuobjektene.  

Flere er enige i at det er viktig å påvirke, og at det er mulig at ha en innvirkning på ordlyden i 
arbeidsprogrammer hvis man arbeider systematisk og strategisk (selv om endringene ofte kan virke 
mikroskopiske). Påvirkning er noe man burde jobbe mer aktiv med og «man må tørre å påvirke», 
mente en forsker.  Derimot var det ikke sterke meninger om nytteverdien av kontor i Brussel: Noen 
sa at de ville se på et slikt kontor med positive øyne hvis en slik tilstedeværelse ville gjøre det lettere 
å posisjonere UiO og påvirke EU, mens andre mente at det ville være meningsløst at åpne Brussel-
kontor med en ansatt. Man burde heller vektlegge bruk av eksisterende arenaer og allianser på en 
mer effektivere måte.  

Det generelle inntrykket vi fikk var at intervjuobjektene er positivt innstilte til påvirkning men at fast 
fysisk tilstedeværelse i Brussel ikke nødvendigvis trenger å være viktig i den sammenhengen. 

Påvirkning skjer allerede via forskere ved UiO og deres nettverk og med hjelp fra støtteapparat på 
institutter og/eller fakulteter. Det finnes eksempler på egne institutt som driver med egen påvirkning 
blant annet igjennom direkte kontakt med embetsmenn i EU-Kommisjonen.  Noen miljøer, f.eks. 
                                                           
9 I andre fase av EU-Benchmark beskrev vi positive erfaringer ved Universitetet i Helsinki av en ordning hvor 
erfarne forskere brukes som mentorer for å opplære uerfarne forskere i å søke i H2020.  
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innenfor UV og SV har begynt å se mer systematisk på påvirkningsmuligheter. De har laget en strategi 
for «timing» av påvirkning og for hvordan man kan bruke kanaler som NCP-ene (som sitter i EUs 
programkomitéer for H2020) og UiOs egne medlemmer av EU-Kommisjonens Advisory Groups.  

Samtidig som mange allerede driver med påvirkning eller har lagt opp en plan for å påvirke, ser vi 
også behov for mer informasjon og synliggjøring av de muligheter som finnes. «Hvordan kan vi jobbe 
langsiktig og strategisk mot Brussel med påvirkning», var et spørsmål som dukket opp under noen av 
intervjuene. Et fakultet, som var opptatt av å få større plass for sine fagområder i EUs neste 
forskningsprogram (etter H2020), etterlyste en mer systematisk støtte ved UiO knyttet til 
påvirkningsarbeidet, i form av f.eks. en resursperson som kjenner prosessene. Her handler det også 
om å øke bevisstheten om at det er mulig å påvirke.  

 

Oppsummert legger forskerne vekt på adgang til støtteapparat, helst så nær som mulig, som kan gi 
god administrativ hjelp samtidig som rådgiverne har innsikt i den vitenskapelige delen av det 
relevante fagområde. I tillegg er mange opptatt av å ha mulighet for å la andre erfarne forskere lese 
sine søknader. Flere har positiv erfaring av Forskningsrådets NCP-er som støttespillere, særlig i 
forberedelsesfasen for en søknad, men vi ser også behov for økt synliggjøring av NCP-ene blant 
forskerne. Noen bruker NCP-ene også i forsøk for å påvirke EUs arbeidsprogrammer. Flere er opptatt 
av å påvirke eller å vite mer om hvordan man kan påvirke, men få har sterke meninger om et Brussel 
kontor er nyttig i den sammenhengen. 
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7. Ekstern finansering og insentiver 

De fleste av forskerne vi intervjuet var tydelig på at det er lettere å søke og få tilslag på nasjonal 
finansiering gjennom Forskningsrådet enn hva tilfellet er innenfor H2020. For mange betyr dette ikke 
at nasjonale midler utkonkurrerer viljen til å søke H2020. Tvert imot understreker man at midlene 
komplimenterer hverandre. En forsker påpeker at H2020 passer hans forskning bedre: «EU har en 
bedre utlysningsform enn Forskningsrådet. Det er mer fokus på løsninger i EU, mens Forskningsrådet 
fokuserer mer på problemstilling.» 

Det finnes likevel dem som mener at det er en viss grad av utkonkurrering. «Det er ofte enklere og 
hurtigere å få andre midler enn innenfor Horisont2020.», påpekte en forsker med betydelig erfaring 
fra EU-prosjekter. Av dem vi intervjuet uten erfaring fra å søke EU, var det en tydeligere oppfatning 
om at EU var byråkratisk, med kompliserte søknadsprosedyrer - nasjonale midler var enklere. En av 
forskerne beskrev sine kolleger slik: «De sier – hvorfor skal vi søke EU, når vi har nok med nasjonale 
midler? Det er et stort «sukk», hvis man oppfordrer til å søke EU.»  

Medisinske forskere var den gruppen som i sterkest grad beskrev en situasjon der nasjonale midler 
utkonkurrerer viljen og behov for å søke H2020. I tillegg til Forskningsrådet, har forskerne her tilgang 
til midler fra eksempelvis Helse Sør-Øst, Kreftforeningen, Jebsen og nasjonale foreninger/ 
interesseorganisasjoner.  

Insentiver 
Basert på tilslag i EUs rammeprogram får UiO tildelt såkalte RBO-midler (resultatbasert omfordeling) 
fra Kunnskapsdepartementet. Disse blir fordelt til fakulteter, som i de fleste tilfeller fører deler av 
midlene til instituttene. Ikke overraskende var det instituttlederne som var mest opptatt av disse 
midlene. Flere instituttledere brukte dette som en motivasjonsfaktor, i dialogen med sine ansatte. 
Bevisstheten om midlenes eksistens varierte hos forskerne. Noen var klar over at dette var viktige 
frie midler for instituttet, andre hadde ikke hørt om ordningen. Av dem som var kjent med RBO, var 
det flere som var opptatt av at midlene i større grad måtte tilfalle forskergruppene: «Insentivmidler 
burde i større grad gå ned til sentere/forskergrupper – det er de som utløser midlene og bør belønnes 
til ytterligere aktivitet.» 

Toppforskningstøtten ble etablert i 2011 og er en del av UiOs interne finansieringsmodell. ERC-
prosjekter er et av elementene som utløser toppforskningsstøtte (støtten går til fakultetene). Flere 
enkeltforskere og instituttledere peker på at dette har vært en positiv ordning, selv om det er ulik 
praksis ved fakultetene om midlene føres ned til institutt eller ikke. Imidlertid er det flere som 
reagerer på at det ikke foreligger en tilsvarende ordning der UiO er leder for et koordinatorprosjekt. 
Tilbakemeldingene vi fikk fra dem som har ledet et koordinatorprosjekt var tydelige – dette er en stor 
og arbeidskrevende prosess, med mange partnere og mye administrasjon. De som har vært 
koordinatorer vegrer seg for et nytt koordinatorprosjekt: «Jeg ønsker rett og slett ikke ta på meg en 
slik oppgave igjen. Det er for mye arbeid og for liten administrativ bistand.» 

Gitt de klare tilbakemeldingene vi har fått fra dem med erfaring i koordinatorrollen, anbefaler vi at 
man ved neste gjennomgang av UiOs toppforskningsstøtte, vurderer om ledelse av 
koordinatorprosjekter skal utløse støtte. En slik støtte må komme fagmiljøet til gode, og sørge for at 
de administrative oppgavene i så stor grad som mulig løftes bort fra den vitenskapelige ledelsen av 
prosjektet. 
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PES – prosjektetableringsstøtte 
Prosjektetableringsstøtte fra Forskningsrådet er blitt gitt som en rammebevilgning til UiO etter 
søknad. PES skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av 
prosjektforslag.  Selv om beløpene man får tildelt er beskjedne, trekkes ordningen frem som en 
betydelig suksessfaktor av mange forskere. Midlene er frie og bruken variert, noe mange 
understreker er en styrke ved midlene. En av forskerne fortalte følgende om bruken av midlene: 
«PES-midlene fungerer veldig bra. Jeg organiserte en workshop i Oslo. Jeg synes det er veldig bra at 
det er en stor frihet i bruken av PES.» Fra og med 2016 har Forskningsrådet økt budsjettet betydelig 
fra 65 millioner til 124. UiO har derfor søkt om mer støtte enn tidligere, men søknaden er enda ikke 
ferdig behandlet. 
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8. Rekruttering 

For at UO skal lykkes i rammeprogrammet er det viktig å være attraktive for de fremste forskerne. 
«For å tiltrekke seg gode internasjonale forskere må forskningskvaliteten være på plass». Slik beskrev 
en av forskerne i undersøkelsen hva som var viktigst med tanke på rekruttering. Dette var et 
synspunkt som mange var tydelige på. Ved siden av forskningskvalitet ble lønn, hjelp i 
etableringsfasen samt et tydelig karriereløp trukket frem som utfordringer og strategiske valg man 
møtte i arbeidet med å bygge internasjonale fagmiljøer.  

I det følgende beskrives arbeidet med å hente etablerte internasjonale forskere, men også strategier 
med å rekruttere unge forskertalenter der karrierebygging er et sentralt element. 

Forskningskvalitet 
Instituttledere, forskningsledere og forskerne beskrev alle et langsiktig arbeid for å bygge gode 
internasjonale forskningsmiljøer. En erfaren forskningsleder beskrev prosessen slik: «For å tiltrekke 
seg gode internasjonale forskere må man skape seg et varemerke. Man må være faglig synlig og 
publisere i de beste tidsskriftene». Et slikt arbeid er langsiktig, og flere pekte på at tidshorisonten er 
minst 10 år. Flere forskere innenfor MEDNAT pekte på at god infrastruktur i tillegg til 
forskningskvalitet var et sterkt rekrutteringsargument.  

Et land i utkanten – utfordringer 
I vår forrige analyse, Benchmark fase 2, beskrev vi utfordringene med å ligge i ytterkanten av Europa 
samt lønnsnivå som en felles utfordring for de nordiske universitetene. Dette er også en 
problemstilling våre ledere og forskere trekker frem. Det er imidlertid stor variasjon i fagmiljøenes 
muligheter for å hente internasjonale forskere. Generelt er det enklere å hente unge internasjonale 
forskere til rekrutteringsstillinger (ph.d. og post doc.), selv om flere av intervjuobjektene innenfor 
MEDNAT understreker at det er vanskeligere å hente denne stillingstypen fra Europa. Når det gjelder 
etablerte forskere, er flere av dem vi intervjuet innenfor MEDNAT klare på at det er umulig å hente 
toppforskere. Lønn og utkant gjør det ekstremt utfordrende, selv med et fagmiljø i verdensklasse. 
Innen flere av HUMSAM-fagne beskrives imidlertid muligheten for å hente sterke internasjonale 
forskere som generelt god.  

Våre intervjuer tydeliggjør noen strukturelle hindringer: 

• UiO mangler per i dag et profesjonelt mottaksapparat 
• Tilrettelegging for forskere med familie 
• Fortgang i ansettelsesprosesser 

Utfordringene beskrevet av fagmiljøene er ikke overraskende. UiO har over flere år jobbet med ulike 
løsninger, for å gjøre mottak og rekruttering av internasjonale forskere enklere. En realiserbar 
løsning synes snart å være på plass - i samarbeid med Oslo kommune arbeider UiO for å etablere et 
internasjonalt hus i Oslo, der samlokalisering med offentlige tjenester og samarbeid med andre 
institusjoner (HiOA, OUS, NMBU) står sentralt. Det kanskje viktigste argumentet for å delta, er å 
styrke UiOs apparat for å rekruttere og beholde internasjonale forskere. 

Karriereløp 
Forskere og instituttledere er opptatt av etterveksten i fagmiljøene. Mange steder er det en 
utfordring å få tilsatt i rekrutteringsstillinger. Mobiliteten beskrives i mange tilfeller som lav, spesielt 
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fra Europa. Som vi pekte på i kapittel 3, synes det som om det er en bevisst strategi å satse på og 
bygge opp gode miljøer rundt de fremste unge forskerne i mange fagmiljøer. «Vi må tørre å gi gode 
post docs en fast stilling. Bruk innstegsstillinger på yngre forskere med ERC-stipend», uttalte en av 
forskerne. Flere ulike fagmiljøer har tatt i bruk innstegsstillinger og er tydelige i sine anbefalinger til 
andre om å gjøre det samme.  

 

 

 

 

 

 

 

Den generelle tilbakemeldingen er altså klar – UiO må bli en mer profesjonell aktør. Dette gjelder 
både mottaksfasen, men også i karriereplanleggingen. Og ikke minst – man må ta høyde for en større 
risiko og ansette flere i faste stillinger. Mange talenter går tapt, som et resultat av en 
ansettelsespolitikk preget av for stor grad av forsiktighet.  

Noen peker også på mulighetene i H2020, først og fremst innen Marie Curie-programmet, som en 
mulighet for å rekruttere og bygge nettverk. 

Kan rekruttering bedre UiOs suksess i H2020? 
Rekruttering tenkes i denne sammenheng rundt to akser: 1) Rekrutteringsstillinger og 2) rekruttering 
av etablerte, gjerne internasjonale, forskere. Som en av suksessfaktorene har vi tidligere beskrevet 
en bevisst strategi om å bygge opp og utvikle unge fremragende forskere. Gjerne med et tydelig 
karriereløp, der det ligger forventninger om å søke H2020. Noen av lederne vi snakket med (både 
forskningsledere og instituttledere) beskrev en annen strategi – hente etablerte forskere med 
betydelig erfaring fra EUs rammeprogram. Dette er forskere med internasjonale nettverk, men også 
med en betydelig søkerkompetanse. Erfaringsoverføringen blir beskrevet som svært positiv, samtidig 
som man fikk formidlet «de gode historiene» og avlivet myter som gjorde at mange ansatte var 
skeptiske til å søke H2020. 
 

 

 

 

 

Innstegsstillinger ved benchmarkinguniversitetene: 
UH-sektoren i Finland har lengst erfaring i Norden av tenure track, eller siden 2010. I 2014 var 
det 43 tenure track (assistant professors) stillinger i Finland hvorav 40% var utenlandske. 
Forskere ved Universitetet i Helsinki som får ERC og ikke har fast stilling får tilbud om tenure 
track. Københavns Universitet er i startfasen med innføring av tenure-track. Hverken 
Universitetet i Uppsala eller University College London har tenure-track, men karriereveier for 
yngre forskere er et aktuelt tema. For oversikt over tenure track i Europa og ved LERU 
universitetene se: http://www.leru.org/index.php/public/calendar/launch-new-advice-paper-
tenure-and-tenure-track-models-in-europe/  
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9. Samarbeid utover akademia og internasjonale nettverk 

9.1 Samarbeid utover akademia 
Samarbeid med næringsliv, særlig små- og mellomstore bedrifter (SMBs), og andre aktører utenfor 
akademia er en vesentlig del av H2020. Økt deltakelse av SMB-er og stimulering av innovasjon skal 
bidra til å løse en rekke samfunnsutfordringer, øke sysselsetting og skape en mer konkurransedyktig 
økonomi i Europa. Men i hvilken grad er kravet om mer innovasjon og samfunnsrelevans i H2020-
prosjekter en utfordring for akademia? I hvilken grad er dette kravet hemmende for økt deltakelse i 
H2020 ved UiO? 

Vår samtaler med forskerne og ansatte i støtteapparat viser ulike oppfatninger om dette. Vi ser 
forskjeller mellom fakulteter - men også mellom ulike miljøer innenfor samme fakultet - i evnen til å 
samarbeide utover akademia. Særlig er dette en utfordring for fagområder som primært er 
grunnforskningsorientert. Deltakelse i H2020-søknader utfordrer slike miljøer til å tenke mer 
«anvendt», men det er ikke alltid som forskerne klarer å finne rette partnere eller å beskrive effekten 
(«impact») og samfunnsrelevansen av prosjektet på en god måte.  

Noen av svarene i intervjuene viser utfordringene (mange av disse er forskere ved MED Fakultetet):   

«[Det er] tidskrevende å få inn industrien».  

«[Det er] vanskelig å finne noen [partnere] i min sektor». 

«SMEs er mest interessert i IPR [Intellectual Property Rights]».  

«[Det er] få industrikontakter, utfordrende å få med næringsliv».  

«Impact delen av søknader er en utfordring samt kontakter utover akademia».  

«Hvordan skape arbeidsplasser i Europa? Jeg har ikke ekspertisen». 

For andre er «impact» og samarbeid utover akademia ikke en utfordring. Ofte er det fag som er 
tverrfaglige, med høy samfunnsrelevans og tradisjonelt sterke forbindelser til ikke-akademiske 
aktører. En akademiker ved Økonomisk Institutt mente for eksempel at det er relativ lett å 
identifisere samarbeidspartnere utenfor akademia på sitt fagområde - blant offentlige aktører, 
beslutningstakere, sivilsamfunn osv. Ifølge en annen forsker, ved MATNAT-fakultetet, hadde hans 
institutt/forskergruppe blitt en attraktiv partner for næringsliv i kraft av attraktiv 
forskningsinfrastruktur.  

Men hva kan gjøres for å hjelpe forskere som sliter med denne delen av H2020? En av de tingene 
som ble nevnt av flere er å bruke tidligere studenter og stipendiater som «døråpnere» ut i 
arbeidslivet. En respondent nevnte også god erfaring av næringsliv ph.d.-ordningen for å bygge 
kontakter. Andre pekte på at man bør bruke sine internasjonale nettverk for å hente inn 
næringslivspartnere i utlandet. De fleste var derimot enige om at det viktigste er å finne frem til de 
rette personene hos de ulike aktørene for å bygge relasjoner med dem.  

Flere av forskerne nevnte også at det burde være mer hjelp å få fra UiO for å koble på arbeidsliv og 
håndtere «impact» delen. Det var henvisninger under intervjuene til at «noe støtte ovenfra kunne 
være nyttig», men ofte var det uklart på hvilket nivå i administrasjonen den støtten burde ligge.  Det 
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ble påpekt at sentralt støtteapparat trenger mer kompetanse på «impact» delen av H2020, samtidig 
som dette også er et faglig spørsmål som forskerne må anstrenge seg for å gjøre selv.  Her må de tas 
med i bildet at selv om støtteapparatet på fakultets- og sentralnivå kan legge til rette for involvering 
av næringsliv, så har det ofte en generell relasjon til næringslivet. Men noe kan og må håndteres av 
støtteapparat. For eksempel nevnte en respondent at han trenger klare føringer fra sentralt nivå om 
hvordan samarbeid med næringslivspartnere reguleres og hvordan man inngår avtaler.  

Inevn2 har en sentral rolle når det gjelder patentering og flere nevnte at de har god erfaring av 
samarbeid med selskapet. Samtidig var det delte meninger om verdien av å bruke Inven2 for andre 
oppgaver som f.eks. å finne næringslivspartnere. En del mente at det ikke var hensiktsmessig å finne 
partnere via Inven2. Generelt kan det sies at det er opp til enkelte forskere og enheter å initiere 
samarbeid med Inven2 og hittil har selskapet ikke blitt brukt systematisk av UiO i søknadsfasen til 
EUs forskningsprogram. 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.2 Internasjonale nettverk 
For å lykkes i H2020 må man ha gode europeiske partnere, særlig i den tematiske delen.  Det øker 
også sannsynligheten for å lykkes å ha prestisjetunge forskningsuniversiteter som partnere.10 Men 
spørsmålet er hvordan forskerne kommer seg inn i de rette europeiske nettverkene? 

Dette spørsmålet er i stor grad avhengig av i hvilken grad fag og forskere er internasjonalt orientert. 
Fagområder er forskjellige – innenfor enkelte områder trenger forskere i mindre grad å delta i 
internasjonale konsortia for å gjennomføre egen forskning mens andre er avhengige av det. 
Forskernes interesser og bakgrunn er også en viktig faktor. De som har studert eller vært på opphold 
i utlandet tar ofte med seg et internasjonalt nettverk. Kvaliteten på selve forskningen, og publisering i 
prestisjetunge internasjonale tidsskrifter, er en annen viktig faktor – noe som gjør en til en attraktiv 
partner.  

I tillegg til kvalitet på partnere – og en viss grad av geografisk spredning innenfor nettverkene - 
understreket en respondent (med erfaring fra koordinerings-prosjekter) viktigheten av kompli-
mentaritet i valg av partnere som en faktor for å lykkes. Nettverkene bør legge vekt på å ha partnere 
med ulik kompetanse. 

Mange enheter melder at de utlyser flere stillinger internasjonalt og at de ser i økt grad på 
internasjonale kontakter og erfaring av EU-prosjekter når de rekrutterer forskere. Forskningsmiljøene 
ved UiO blir gradvis mer internasjonale, noe som bidrar til nettverksbygging. 

                                                           
10 En nylig studie viser sterk korrelasjon mellom størrelse, forskningskvalitet og omdømme, og deltakelse i EUs 
forskningsprogram. Benedetto et al (2015): Participations to European Framework Programs of higher 
education institutions and their association with organizational characteristics, Scientometrocs. 

Tett forhold mellom forskning og innovasjon hos benchmarkinguniversiteter: 
Det sentrale støtteapparatet for H2020 ved flere av de universitetene vi undersøkte i 2. fase av 
EU-Benchmarking har tett tilknytning til innovasjon. Ved University College London ligger 
støtten til forskning og innovasjon i EU- sammenheng samlet under et kontor. Ved Københavns 
Universitet er EU-kontoret og innovasjonskontoret del av samme avdeling.   
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Mens flere av forskerne er tungt involvert i nettverk, så er det også mange som sier at de sliter med å 
finne partnere eller komme seg inn i de rette nettverkene.  

Mangel på mobilitet, særlig blant yngre norske forskere, fremheves av flere som en stor utfordring 
som påvirker evnen til å bygge internasjonale kontakter negativt. Det er bred enighet blant 
respondentene om at yngre forskere bør oppmuntres og stimuleres (til og med i gjennom 
insentivmidler) til å reise ut og arbeide ved utenlandske institusjoner. Bruk av etablerte forskeres 
nettverk nevnes også som en faktor for å lykkes bedre.  Mobilitet i seg selv er heller ikke nok: Som en 
respondent påpekte handler det også om å dra til de «rette» stedene.  Programmer som Marie 
Sklodowska Curie (både for innreisende og utreisende forskere), COST (European Cooperation in 
Science and Technology) og Erasmus+ nevnes som gode springbrett for å skape internasjonale 
kontakter og ERC kan også være en «døråpner» inn i andre prosjekter og konsortia.  
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Vedlegg: Intervjuguide: Veiledende intervjuspørsmål 
 

A. Generelt 

1) Hvilke deler av H2020 (tematiske, ERC, Marie-Curie) er relevant for deg å delta i? Ifølge 
UiOs strategi for H2020 har UiO et uutnyttet potensial i tematiske utlysninger. Er det en 
utfordring å søke tematiske midler? Hvorfor? 

2) Hvilke faktorer har bidratt til suksess i H2020? Hva er drivkreftene? Hva er motiverende 
faktorer? 

3) Hva er de viktigste utfordringene/motkreftene/flaskehalsene? 

B. Støtte ved EU-søknader/prosjekt 
4) Hvordan opplever du støtten og rammene ved en EU-søknad/prosjekt?  
5) Hva oppleves som særlig positivt og/eller negativt? 
6) Hvilken støtte ser du på som nødvendig ved en EU-søknad/prosjekt?  
7) I hvor stor grad bruker du fagmiljøer rundt deg ved EU-søknader (f.eks. mentorordninger, 

gjennomlesning, skrivebistand)? Trengs det en utvidelse av mentorordninger, f. eks. på 
andre områder enn ERC Starting Grants (intervjutrening)?  

C. Internasjonale nettverk 
8) Hvilke internasjonale nettverk er du involvert i og hvor viktig er det i EU-sammenheng? 

D. Ekstern finansiering og insentiver 

9) Oppmuntres/stimuleres du til å hente inn eksternfinansiering/EU-midler? Er det 
forventninger om at man bør søke EU-midler? Eventuelt hvorfra? 

10) I hvilken grad er du avhengig av EU og andre eksterne midler for å gjennomføre din 
forskning? 

11) «Utkonkurrerer» eksterne midler (nasjonale og andre) EU-forskningsmidler? Hvis ja, 
hvorfor er det mer attraktivt å søke andre eksterne midler?  

12) Har du tilgang til (økonomiske) insentiver for å søke i H2020? Hvis ja, synes du disse er de 
rette insentivene eller er det andre insentiver/virkemidler for å stimulere deltakelse? Er 
økonomiske insentiver nødvendige? 

E. Samarbeid utover akademia 

13) Innovasjon og samarbeid med næringsliv og andre aktører utenfor akademia er en 
vesentlig del av mange EU-utlysninger. Ser du på dette som en utfordring?  

o Hvis ja, hva kan hjelpe?  
o Hvis nei, hvordan bruker du dette samarbeid i EU-sammenheng? 

F. Rekruttering 

14) Hvilke tiltak bør innføres for å tiltrekke flere fremragende internasjonale forskere? 

G. Tiltak 
 
15) Hvilke tiltak synes du UiO burde iverksette for å bli bedre utrustet for deltakelse i H2020? 
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