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Geofagevalueringen 2011
§ Geofaglig forskning i Norge er generelt ved god helse, og bare noe få
svake områder ble observert av komiteen
§ Norsk geofaglig forskning er ledende innen mange felt:
§ Klimaforskning
§ Meteorologi og atmosfæreforskning
§ Marin forskning
§ Hydrologi
§ Fysikken i geologiske prosesser
§ Geofysikken i omdannelse av sedimentbasseng

§ Publisering (peer-review) i de fleste delene av geofagene i Norge er gode
men med stor variasjon fra miljø til miljø
§ 64 evaluerte grupper: 33 UH + 31 institutt
§ 5 grupper fikk karakter toppkarakter 5: UiO, NILU, UNI Bjerknes, NGU
§ 11 grupper fikk del-karakter på topp: UiB (3), UiO (2), NTNU, MET (2), NVE, CICERO, UNI Bjerknes

§ Den sterke stillingen har sin basis i sterke forskningmiljøer innen fysikk
og naturvitenskap som spiller en viktig nasjonal og kritisk rolle for Norge
Earth.nullschool.net

Geofagenes betydning for samfunnet
Geofaglig forskning danner basisen og er essensiell for verdiskapningen i store
samfunnssektorer

Geofaglig forskning direkte betydning for samfunnssikkerhet og –økonomi
Forskningsresultatene danner grunnlag for en vesentlig andel av den nasjonale
økonomien gjennom forvaltning av naturressurser og håndtering av risiko
Det er et offentlig ansvar å tilby og administrere kunnskap og data innen geofag,
grunnlag for et velutviklet, moderne samfunn og en del av fellesgodene

Geofagforskere har derfor også et spesielt ansvar for at forskningen tas i bruk

Earth.nullschool.net

Geofagenes plass i samfunnet
4 av 10 er enig i at
forskningsresultater i stor
grad er preget av forskernes
egne politiske holdninger og
synspunkter, 54% på klima

Kommunikasjon, tillit til forskningen og forskningens plass i samfunnet

Earth.nullschool.net

Forskningsrådets hovedstrategi – Visjon:
Forskning for innovasjon og bærekraft
§ Ny hovedstrategi markerer en tydeligere
samfunnsrolle for Forskningsrådet
§ To samfunnsutfordringer trer tydeligere frem.
§ Innovasjon: både bedriftene og offentlig sektor må bli
mer innovative
§ Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig på alle
områder

§ Bidra til sterke og nyskapende forskningsmiljøer som kan møte disse utfordringene

Forskningsrådet – Resultater av innsatsen
Styrke den vitenskapelige
og teknologiske kunnskapsbasen

Skape arbeidsdeling og
samhandling

Stimulere næringslivets
innovasjonsevne

Løse
samfunnsutfordringer

FNs Bærekraftsmål

17 mål som gir felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn

Parisavtalen –global klimaavtale
- trådte i kraft 4. november 2016
- rettslig bindende

Formål: å styrke det globale samarbeidet mot den
trusselen som klimautfordringene utgjør, bl.a:
holde den globale temperaturstigningen godt under
2°C, og samtidig tilstrebe å begrense temperaturen
til under 1,5°C sammenlignet med førindustrielt nivå
Norske utslippsmål:
40% - 2030

Forskningsrådets strategi for bærekraft
Forskningsrådet skal utvikle
kunnskap og løsninger for å:
§ møte nasjonale og
globale samfunnsutfordringer knyttet til
bærekraft
§ bidra til næringsutvikling
som gir økt bærekraft og
grønn konkurransekraft

Forskningsrådet i det forskningspolitiske
systemet
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Forskningspolitiske rammer og føringer
Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 – 2024)
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Klima, miljø og
miljøvennlig
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Forskningsrådets policyer

Veikart for bilateralt
samarbeid
Strategi for internasjonalt samarbeid

Bedre offentlige
tjenester

Muliggjørende
teknologier

Forskningsrådets
hovedstrategi

Et innovativt og
omstillingsdyktig
næringsliv

Verdensledende
fagmiljøer
Nasjonale strategier

OG-21
Energi21

Policy for grunnleggende forskning

Klima21

Verktøy for forskning

Maritim21

Strategi for
instituttsektoren
Policy for FoU ved
høgskolene

Hav21
Skog22

Policy for kjønnsbalanse og
-perspektiver i forskning
og innovasjon

HelseOmsorg21

Policy for tilgjengeliggjøring av
forskningsdata

Miljø21

Prinsipper for åpen publisering

Policy for polarforskning

Strategi for
innovasjon
Policy for
regionalt arbeid

IKT
Nanoteknologi

Forskning.nord.to

Kommunikasjonsstrategien

Organisasjonsstrategien

Policy for innovasjon i
offentlig sektor

Evalueringsstrategien

Digitaliseringsstrategien

Bioteknologi

Utfordringene
§ Mer grensesprengende
forskning og radikal
innovasjon
§ Høyere internasjonal
deltagelse og ambisjoner
§ Sterkere bidrag til å løse de
store samfunns- og næringsutfordringene
§ Mer sentral rolle for forskning
og innovasjon i omstilling av
privat og offentlig sektor

MÅL 1. STYRKE SATSINGEN PÅ GRENSESPRENGENDE
FORSKNING OG NYSKAPING
Forskningsrådets tiltak
§ Styrke satsingen på langsiktig og banebrytende grunnleggende
forskning, gjennom blant annet tverrfaglighet og nye støtte- og
seleksjonsformer.
§

Utvikle åpnere tematiske satsninger som forener behovet for tematisk
rettet innsats sammen med behovet for tilstrekkelig faglig bredde.

§

Bidra til at de beste unge talentene blant kvinner og menn gis gode
forskningsvilkår.

§

Bidra til bedre kjønnsbalanse i forskningen, men også til å inkludere
kjønnsperspektivet i programmer og aktiviteter.

§

Ivareta Forskningsrådets særskilte strategiske ansvar for instituttsektoren
ved å bidra til relevante og robuste institutter.

§

Styrke nasjonal forskningsinfrastruktur på prioriterte områder og
utnytte det felleseuropeiske samarbeidet om infrastruktur.

§

Bidra til at forskningens resultater tas i bruk gjennom
kunnskapsspredning, i samarbeid med samfunn og næringsliv.

§
Forskningsrådet går inn for at:
§ Den offentlige andelen av BNP til forskning bør være 1,2 prosent innen
2020 og at Forskningsrådets andel økes.

MÅL 2. STYRKE FORSKNING SOM BIDRAR TIL
BÆREKRAFTIGE LØSNINGER I SAMFUNN OG NÆRINGSLIV
Forskningsrådets tiltak
§ Gjøre forskningens bidrag til et bærekraftig samfunn til en vurderingsdimensjon.
§

Styrke forskningen på klima, miljø og miljøvennlig energi.

§

Styrke forskningen for utvikling av de ressursbaserte næringene, særlig
næringer knyttet til havets ressurser.

§

Styrke innsatsen på forskning knyttet til skole, utdanning og læring.

§

Styrke forskning og innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdssektorene,
særlig områdene knyttet til økt yrkesdeltagelse i befolkningen og den økende
andel eldre i samfunnet.

§

Styrke forskning i Norge som er viktig for å møte globale utfordringer.

§

Styrke innsatsen på forskningknyttet til styrings- og fordelingsutfordringene.

MÅL 3. STYRKE SATSINGER SOM BIDRAR TIL ET MER
FORSKNINGSORIENTERT OG INNOVATIVT NÆRINGSLIV
Forskningsrådets tiltak
§ Forbedre SkatteFUNN, styrke de mobiliserende arenaene for bedriftene og
gjøre Nærings-ph.d.-ordningen rettighetsbasert.
§

Styrke teknologiområder med stort fornyelsespotensial i næringslivet,
særlig innenfor IKT-området.

§

Forsterke kunnskapsbasen i universiteter og institutter knyttet til
ressursbaserte næringer og tjenesteyting.

§

Bruke sentersatsinger til å utvikle sterke forsknings- og
innovasjonsmiljøer.

§

Tilrettelegge for at næringslivet kan koble seg på de beste forsknings- og
innovasjonsmiljøene nasjonalt og internasjonalt.

§

Forlenge støtten til lovende prosjekter fram mot kommersialisering.

§

Øke brukervennligheten gjennom enklere og lett tilgjengelige
virkemidler og støtteordninger.

Geofaglig forskning - Hvor? Virkemidler for
verdensledende forskning og innovasjon
Internasjonaliseringstiltak
Åpen arena for
bedrifter
innenfor alle
bransje- og
innovasjonsområder

BIA
SkatteFUNN

MARINFORSK, HAVBRUK2

MAROFF, TRANSPORT2025

BIONÆR

SAMKUL, SAMISK

PETROMAKS2

BEHANDLING

ENERGIX

BEDREHELSE

KLIMAFORSK, MILJØFORSK

GLOBVAC

BIOTEK2021

HELSEVEL

IKTPLUSS

VAM

NANO2021

FINNUT

Sentersatsinger
Nasjonal forskningsinfrastruktur
Basisbevilgninger

Åpen arena for
forskere
innenfor alle
fag- og
temaområder

FRIPRO

Ressurser til verdensledende forskning og
innovasjon
Internasjonaliseringstiltak, 647 mill. kroner

878

654

mill. kroner

BIA

mill. kroner

3594 mill. kroner
Fag, tema og innovasjonssatsinger
for samfunns- og næringslivsutfordringer

SkatteFUNN
Senterordningene, 654 mill. kroner
Nasjonal forskningsinfrastruktur, 487 mill. kroner
Basisbevilgninger, 1289 mill. kroner

FRIPRO

350 000 000

300 000 000
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FRIMEDBIO
FRINAT
FRINATEK
FRISAM
GENPLAN
HAVKYST
IKTPLUSS
INDNOR
INTPART
IPY
IS-AUR
IS-BILAT
IS-DAAD
IS-JSPS
IS-MOBIL
IS-NAD
IS-NORDIC
ISPNATTEK
IS-STP
IS-TOPP
JPIWATER
KLIMABERG
KLIMAFORSK
KONT
MARINFOR…
MILJØFORSK
NAERINGSPH
NORKLIMA
NORRUSS
POLARPROG
POLRES
RFFNORD
RFFOFJOR
RFFVEST
ROMFORSK
S-AFRIKA
SFF
SIOS-PP
SOKERINST
SSF
STIM-EU
STIPINST
STORFORSK
SYNKNØYT
TRANSPORT
TU
VERDIKT
YFF

Forskningsrådets finansiering av geofag siste 10 år
Totalt 1.940 mill. (fra 182-288 mill. / år).
Siste 10 år

400 000 000

FORINFRA, FRINATEK, IPY, KLIMAFORSK/NORKLIMA,
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Geofagene fra 2004-2017 - Region

Programmer/Aktivitet og Organisasjon

Senterordningene – SSF, SFI, FME
CGB - Senter for geobiologi
CEED - Senter for jordens utvikling og dynamikk
CAGE - Senter for arktisk gasshydrat, miljø og
klima
AMOS - Senter for autonome marine
operasjoner og systemer
BCSS - Birkelandsenteret for romforskning
PGP - Senter for geologiske prosessers fysikk
BCCR - Bjerknessenteret

SFI - CIRFA,
Center for
Integrated
Remote Sensing
and Forecasting
for Arctic
Operations

Senterordningene – SSF, SFI, FME
§

Evalueringene:

§

Høy vitenskapelig kvalitet og
banebrytende forskning og
innovasjon

§

Stort verdiskapings- og
innovasjonspotensial

§

Nye faglige tyngdepunkt for
forskning og innovasjon

§

Brohode for internasjonalt
forskningssamarbeid

§

Betydelig rekruttering av forskere

§

Forskningsmiljøer i nært samarbeid
med forsknings-aktive bedrifter og
offentlige foretak

§

Profesjonelt ledede forsknings- og
innovasjonsmiljøer

Universitet

Bedrift

Bedrift

Bedrift

Forskningsinstitutt

Offentlig
partner

Åpne arena for forskere - FRIPRO

Mat-Nat
Teknologi

FRINATEK

Biologi og
biomedisin

Klinisk medisin
og folkehelse

FRIMEDBIO

§ Konkurransearena for forskere
innenfor alle fag og tema-områder
§ Vitenskapelig kvalitet i internasjonal
forskningsfront

FRIPRO

§ Dristig og nyskapende forskning

Samfunnsfag

§ Karriere for unge forsker-talenter

Humaniora
Miljø og utvikling

FRIHUMSAM

§ Kvalifiseringsarena for ERC

Åpne arena for forskere - FRIPRO
§

Evalueringen:

§

Prosjektene mer orientert mot
grunnleggende forskning

§

Har høy publiseringsrate

§

Deltar oftere i internasjonalt
samforfatterskap

§

Større internasjonal kontaktflate

§

Positivt for forskerkarrieren

§

Bidrar til kjønnsbalanse i
forskningen

§
§

For lite banebrytende problemstillinger
Behov for mer tverrfaglighet

§

Karriereutvikling
§ FRIPRO mobilitetsstipend
§ Unge forskertalenter
§ Utenlandsstipend til
stipendiater

§ Forskerprosjekt
§ Toppforsk - bidra til flere
verdens-ledende

Forskningsinfrastruktur - FORINFRA

§

e-infrastruktur

§

Vitenskapelige databaser

§

Vitenskapelige samlinger

§
§

Vitenskapelig utstyr

§

Har bred nasjonal strategisk
interesse

§

Legger grunnlaget for å kunne
utføre internasjonalt ledende
forskning

§

Bidra til internasjonalt samarbeid

§

Skape en hensiktsmessig nasjonal
og internasjonal arbeidsdeling om
forskningsinfrastruktur

§

Være tilgjengelig for relevante
forskningsmiljøer og næringer

Større forskningsfasiliteter

Forskningsinfrastruktur - FORINFRA
NORMAR –
Norwegian Marine
Robotics Facility (45
MNOK)

Kjell Henriksen Observatory, UNIS,
Svalbard

ICOS

ARGO

Multiphase Lab (IMF)
National Research Infrastructure
for Multiphase FlowFlerfase
(40 MNOK)

Tematiske satsinger på samfunns- og
næringsutfordringer
Hav

MARINFORSK
HAVBRUK2

Marint

BIONÆR

Maritimt

MAROFF

Petroleum

Klima, miljø og
miljøvennlig
energi
Miljøvennlig energi
Klimasystem og
tilpasning

PETROMAKS2

ENERGIX

Fornyelse i offentlig
sektor
Velferd-, helse- og
omsorgstjenester
Utdanning og læring

§ Nasjonalt koordinert innsats

KLIMAFORSK
MILJØFORSK
TRANSPORT2025

Miljø og samfunn

Bedre offentlige
tjenester

§ Bygger kapasitet og kvalitet
på prioriterte forsknings- og
innovasjonsområder

HELSEVEL
BEHANDLING
BEDREHELSE
VAM
FINNUT

§ Fra grunnforskning,
anvendt forskning til
innovasjon… og tilbake
§ Kobler instituttsektor,
næringsliv og UoH-sektor

Tematiske satsinger på samfunns- og
næringsutfordringer
§ Evalueringene:
§

Forskning på høyt internasjonalt nivå,
eksempelvis klima, marin, polar, miljø

§

Styrker kunnskaps- og kompetansegrunnlaget på områdene

§

Bidrar vesentlig til rekruttering og
kapasitetsbygging

§

Bidrar til grunnleggende forskning

§

Gir addisjonalitet til næringslivets egen
satsing

§

Vrir næringslivets og forskningsmiljøenes
egen FoU-innsats mot prioriterte områder

§

Fremskaffer tekniske løsninger som har gitt
kommersielle resultater for aktørene

«nasjonalt
koordinert
innsats»

Råd om hvordan nasjonale prioriteringer
kan følges opp

Regjeringens seks prioriterte forskningsområder

Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 – 2024)
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Statsbudsjett 2016 og forslag 2016

Governmental EU-strategy
«Strong Norwegian
participation in the European
framework program is a
prerequisite for success in our
own knowledge generation.
Each scientist need to
participate and find his own
way into the collaboration
structures»
Preface from Erna Solberg, 2014

1,82%
Total returandel per mars 2017

Alt: Innstilt beløp for norske deltakelser i mill. Euro
(søyler) og norsk returandel pr. program (linje)
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Gode resultater for Norge i Klima, miljø,

naturressurser og råmaterialer (SC5)

§ Norsk deltakelse i de innstilte prosjektene er 11 %
§ Suksessrate alle land: 10 %
§ Suksessrate Norge: 23 %

Områder innenfor SC5 der Norge har flere
prosjekter
§
§
§
§
§
§
§

Arktis
Vann
Jordobservasjon
Økosystem
Råmaterialer
Sirkulær økonomi
Klima

Norske deltagelse – eksempler:
§
§
§
§
§

INTAROS: 7 norske
APPLICATE: 4 norske
Blue-Action: 4 norske
NextGEOSS: 3 norske
AtlantOS: 3 norske

Scoping paper: strategic priorities for 2018-20 SC5: (Climate action, environment,
resource efficiency and raw materials)
• Climate Action in support of the Paris Agreement
• Circular Economy
• Water for our environment, economy and society
• Innovating Cities for sustainability and resilience
• Raw Materials
• Protecting and valorising our natural and cultural assets
• Earth Observation
• Nature-based solutions, disaster risk reduction & natural capital accounting
• Heritage alive

Gratulerer med 100 årsdagen

