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Store samfunnsutfordringer krever 
forskning og innovasjon i offentlig sektor 
 

Det dreier seg om helse og omsorg, 
                       men også hele bredden i offentlig sektor 



  Programutvikling (IKT, VRI, transport, etc.) 

  
 
 

Aktørdialog 

• Enkeltmøter med  
sentrale aktører 

• (April-mai 2012) 

Seks dialogmøter i 
hele landet med 
 «alle aktører» 

• (Mai 2012) 

Erfaringssamling  m/ 
tidligere brukere 

• (Mai 2012)  

Forskerseminar 

Prosessen for arbeidet med innovasjon i 
offentlig sektor 

Programutvikling («Flere aktive og sunne år») 

Kunnskaps-
grunnlag 

Forskningsrådets policy for  
innovasjon i  offentlig sektor 

i HS  
sept.  

2012 
Ekstern høring 

Juli-august 

Divisjonsstyrer 
6. sept 

Møter 
med 
departe-
menter 
 
 



Forskningsrådets policy for innovasjon i 
offentlig sektor skal… 

 Fastlegge Forskningsrådets rolle og utgangspunkt  
 

 Gi retning for Forskningsrådet videre arbeid og samarbeid 
med andre aktører 
 

 Legge grunnlag for prioriteringer 
 

 Initiere tiltak innenfor Forskningsrådets eksisterende 
programmer 
 

 Initiere nye tiltak og innsatsområder 

 

Å koble forskningssystemet på innovasjon i offentlig sektor 

 

 



Vårt utgangspunkt for innovasjonsarbeidet 

 Bred forståelse av hva 
innovasjon i offentlig sektor er 

 Innovasjon i offentlig sektor 
og næringsliv er ikke 
motpoler, men må sees i 
sammenheng 

 Innovasjon i offentlig sektor – 
det foregår mer enn vi tror 

 Forskning er viktig for 
innovasjon i offentlig sektor 
 



Forskning og forskere kan bidra med 

 idéer til nye produkter, tjenester eller 
prosesser 

 å fange opp og kvalitetssikre ekstern 
kunnskap og idéer 

 å løse problemer og støtte beslutninger  

 å dokumentere effekter og risiko  

 å spre kunnskap 

 å utnytte internasjonale nettverk 

 kompetanse for endring 

Forskningsbasert innovasjon og  
Innovasjon med forskermedvirkning 



Forskningsrådets hovedroller 

 Rådgiver 
 Hvor, hvordan og  

hvor mye skal det satses? 

 Fordeler forskningsmidler  
 Fremme kvalitet og 

internasjonalisering  

 Bygge kompetanse  

 Mobilisere næringsliv og offentlig 
sektor 

 Arrangerer møteplasser 
 Nettverksbygger 

 

 



Visjon og mål

Forskningsrådet skal være 

pådriver for en offentlig sektor som bruker forskning for å 
bringe fram nye og bedre løsninger i samspill med brukere, 
næringsliv og kunnskapsmiljøer 

Målet for innsatsen er at vi 

• skal investere forskningsmidler i og for offentlig sektor  
• der behovet for forskning er stort 
• som mobiliserer bredt til mer forskning for innovasjon i 

offentlig sektor  
• som gir verdiskaping og samfunnsnytte 

• i samarbeid med andre aktører styrker forskningen og forskernes 
deltagelse i innovasjon i offentlig sektor og fremmer spredning og 
bruk av resultatene  

• Vi skal bidra til at internasjonal kunnskapsutvikling blir en viktig 
del av forsknings- og innovasjonsarbeidet i offentlig sektor 



Innovasjon i offentlig sektor – to 
angrepsmåter:

1. i bredden av Rådets virksomhet, der det er relevant 

2. fem fokusområder, tre tverrgående og to tematiske 
 

Tverrgående/systemiske 

 Kunnskapssystemet for innovasjon i offentlig sektor 
 Kommunesektorens tverrgående innovasjonsutfordringer 

 Offentlig planlegging og infrastruktur (NY) 

Tematiske 
 Innovasjon i helse, omsorg og velferd  
 Innovasjon i utdanning og oppvekstvilkår 



Forskningsrådet «vil» og «vil arbeide for» 

«Forskningsrådet vil» 

Angir ambisjoner og handlingspunkter innenfor områder 
som Forskningsrådet kan påvirke direkte innenfor sine 
virkemidler og posisjon 
 

I tillegg angir policyen ambisjoner, standpunkter og tiltak 
som Forskningsrådet kan påvirke gjennom sin rådgiverrolle 
og sin deltagelse på, og initiering av møteplasser og 
nettverk 



…fordi store samfunnsutfordringer gjør det viktig å utvikle 
kunnskapsgrunnlaget for politikk og offentlig forvaltning, 
fremme innovasjon gjennom nye digitale, systemiske og 
fysiske rammebetingelser for borgere og næringsliv og 
utvikle ny praksis for offentlige innkjøp som gir økt 
innovasjon.  
 
 Omfatter: 

• Offentlig planlegging 
• IKT 
• Transport 
• Innovative offentlige innkjøp, standardisering  
 

 

Planlegging og infrastruktur 



Videre arbeid (1) 

 Policyen vedtas 27.september 

 Står sentralt i viktige satsingsområder 
 Flere aktive og sunne år 

Gode og effektive tjenester 

Velferdsteknologi 

 Klimasatsingen 

 Utdanningsforskningen 

 I bredden + I nye satsinger 

 Samarbeidet med andre aktører 
 



Videre arbeid (2) 

 Overordnet politikkutvikling: 

 Innovasjon i offentlig sektor må være 
helhetlig og gå på tvers av sektorer- 
ellers blir det kortsiktighet og lock-in 

 Forskningsystemet og resten av 
innovasjonssystemet må være koblet 
godt på 

 Det er andre store mangler i 
innovasjonssystemet for offentlig sektor 
– mobilisering og risikoavlastning  

 


