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Et møte mellom utfordringer og muligheter 

Økende forventninger  
til og kostnader for  
offentlig sektor 

Demografiske endringer  
og migrasjon 

Klimaendringer og  
tilpasningsbehov 

Samfunnssikkerheten  
utfordres 

Nye muliggjørende 
teknologier/digitalisering 

Organisasjons- og 
tjenesteutvikling 

Politikkutforming og 
samfunnsorganisering  

Brukermedvirkning og  
nye samarbeidsformer 

Forskning Forskning INNOVASJON 



Hav 
Klima, miljø og 

miljøvennlig 
energi 

Muliggjørende 
teknologier 

Bedre offentlige 
tjenester 

Et innovativt og 
omstillingsdyktig 

næringsliv 

Verdensledende 
fagmiljøer 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015-2024) 
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• Samfunnsutfordringene må møtes med 
forskning og innovasjon i og for offentlig 
sektor 

• Kunnskapsmiljøer og innovasjonsaktører 
må spille bedre sammen  

• Større satsinger og nasjonale grep er 
nødvendig 

• Offentlig og privat sektor må møte 
utfordringene sammen med 
sivilsamfunnet 
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En bred innovasjonsforståelse 

Forskning er viktig både 
for å utvikle nye løsninger, 

gi innsikt i hvordan 
eksisterende løsninger 

fungerer og hvilke 
virkninger og 

samfunnseffekter de har 



Regional, nasjonal og 
internasjonal innsats 

Nye virkemidler 

Tjenesteinnovasjon 
• Involvering 
• Sosial innovasjon 

 
Offentlig – privat samarbeid 
• Innkjøp 
• Førkommersielle anskaffelser 
 

7 satsingsområder 

Koble 
forskning  

og innovasjon 

4 systemiske 

Digitalisering 
• Organisering 
• Kompetanse 

3 tverrgående 

Slik skal strategien gi et løft 
 

Større satsinger  
og felles løsninger 



INNOVASJONSTRAPPA –  
støtte å hente flere steder på ulike trinn 

Internasjonalt samarbeid (Horisont 2020) 

Interreg-midler, EEA-grants 

Nasjonale utlysning av innovasjonsprosjekt,  

kompetanseprosjekt, forskerprosjekt med 
brukermedvirkning 

RFF-midler, Fylkesmannen,  

Forprosjekt, PES, støtte til nettverk/samarbeid, 
kompetanse (Ph.d-ordn., kapasitetsløft)  

Bygge ut, gjøre bredere, forlenge, utvikle videre, 
spre til flere 



 
AKTUELL SØKNADSTYPE: 
«Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor »  
er et prosjekt der offentlige virksomheter 
samarbeider med forskningsmiljøer, 
brukere/borgere, næringsliv og frivillige om 
behovsdrevet, kunnskapsbasert og strategisk 
innovasjon.  
 
 
 
Prosjektene skal ta utgangspunkt i et erkjent behov 
og utfordring og inngå i virksomhetens planer for 
utvikling og bygge på et reelt samarbeid mellom 
virksomheten og FoU-miljøene 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Fra innovasjonsidé til implementering  

Innovasjonen FoU-aktiviteter Realisering 

 
 
 
 
 

Definerer aktivitetene 
som trigger støtte til 

prosjektet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektsøknaden skal inkludere en beskrivelse av innovasjonen og plan for 
realisering i tillegg til FoU-aktivitetene det søkes støtte til 
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FORKOMMUNE 

 skal utløse innovasjon i kommunesektoren, og 

ved hjelp av forskning og forskere  

 styrke kommunenes innovasjonskompetanse 
og innovasjonskapasitet 

 dekker alle kommunens arbeids- og 
ansvarsområder 

 



FORKOMMUNE – stor etterspørsel fra store og 
små kommuner 
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• 120 unike søknader om forprosjekter   

• 33 forprosjekter innvilget (9,5 mill. kr) i 2017 

• 77 søknader om innovasjonsprosjekter  

• 8-10 prosjekter vil bli innvilget (50 mill.kr)  

• Følgeevaluering av programmet startet opp  

• Ny utlysning av forprosjekter og 
innovasjonsprosjekter høsten 2018 
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FORSTAT - 
Forskning og innovasjon i statlig sektor 
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En bærekraftig velferdsstat og krav om effektivisering og fornyelse av offentlig 
sektor utløser kunnskapsbehov knyttet til omstilling og endring. Hvilke behov har 
brukerne, hvilke løsninger finnes, hvordan utvikle og implementere nye løsninger 
og hvilke virkninger og effekter kan dokumenteres.  

 



FORSTAT 
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FORSTAT skal bidra til innovasjon ved å utvikle ny kunnskap som er 
relevant for statlig sektor, i tillegg til å sørge for en bedre kobling 
mellom statlig sektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører 

  

Erfaringene fra FORKOMMUNE-programmet viser at det er et 
«umettet» behov for virkemiddel som kobler forskningsmiljøer og 
offentlig sektor, og hvor offentlige virksomheter er i førersetet. 
 



FORSTAT – mulige prioriteringer  
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• Digital transformasjon – fra teknologiutvikling til 
teknologianvendelse og gevinstrealisering  

• Samhandling i tjenester  
mellom nivåer (horisontalt  
og vertikalt) 

• Tjenestedesign, bruker- 
orientering 

• Åpen forvaltning 

• Ledelse, organisering og styring 

• Økt samarbeid mellom offentlig  
og privat sektor 

• Innovative offentlige anskaffelser  

 

 



FORSTAT – målgruppe og prosess 
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• Statsforvaltningen – departementer, direktorater, statlige ikke-finansielle 
foretak, offentlige finansielle foretak 

• FoU-miljøer 

• Prosess 

- Nedsettes planutvalg (H2018) 
- Innspillskonferanse (H2018) 
- Program opprettes (V2019) 
- Utlysning (H2019) 



NordForsk-samarbeid om finansiering av 
forskning på digitalisering av offentlig 
sektor 
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• Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland og England 
utlysningssamarbeid gjennom NordForsk 

 

• Finansiering av forskerprosjekter med krav om brukermedvirkning 

 

• Utlysning ventet i 2019 
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Takk for meg! 

amr@forskningsradet.no 

+4795800802 

mailto:amr@forskningsradet.no

