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• Forskning, teknologi og forskningsstøttet
innovasjon (FoUI); viktig – også i en 
krisetid

• Bedrifter bruker FoUI for 
konkurransekraft;  nye aktører, nye 
områder og nye partnerskap – samt 
videreutvikling av det eksisterende  

• Bærekraft og digitalisering er 
gjennomgående 

• Ressursnæringene og de tradisjonelt 
sterke områdene har teknologi, metoder 
og nettverk av stor verdi for utvikling og 
omstilling 

• Norske aktører har suksess i EU, særlig 
bedriftene   

Hvordan ser forsknings- og innovasjonslandskapet ut pr medio 2020?

• Offentlig sektor og privat-offentlig 
samarbeid er tydeligere på FoUI-arenaer

• Tilliten til forskningen er økende, helse 
på topp 

• Mer å gå på; langt unna målet om 3 % 
av BNP til FoUI

• Adresser nye næringsområder, og lær og 
avlær

• Samfunnsutfordringene gir 
markedsmuligheter hjemme og ute 



Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem
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Teknologi og 
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Samhørighet og 
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Omstilling i næringsliv 
og offentlig sektor:

• Økt global konkurransekraft FoUI i eksisterende 
bedrifter og nytt næringsliv i hele landet 

• Økt kommersialisering av forskningsresultater
• Omstilling av offentlig sektor i hele landet gjennom 

FoUI
• En offentlig sektor som tilrettelegger effektivt for 

innovasjon i næringslivet
• God tilgjengeliggjøring og utnyttelse av offentlige 

data for forskning og innovasjon 
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Forskningsrådets næringsrettede investeringer 2019 (mill. kroner)



FoUI og standardisering - 1
Forskningspublikasjoner og analyser viser at: 
• Standarder understøtter innovasjon og

konkurransekraft
• Standarder bygger bro mellom FoUI og markedet
• Standardisering understøtter spredning av kunnskap

Internasjonale agendasettere som OECD og EU-
kommisjonen er opptatt av koblingen mellom
standardisering og FoUI



Struktur for Horisont Europa

Fremragende vitenskap Globale utfordringer og 
konkurransedyktig næringsliv Innovativt Europa

Det europeiske 
forskningsrådet (ERC)

Klynger
1. Helse
2. Kultur, kreativitet og 

inkluderende samfunn
3. Samfunnssikkerhet
4. Digitalisering, næringsliv og 

romvirksomhet
5. Klima, energi og mobilitet
6. Mat, bioøkonomi, naturressurser, 

jordbruk og miljø

EUs felles forskningssentre (JRC)

Det europeiske 
innovasjonsrådet (EIC)

Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA) Økosystemer for innovasjon 

Forskningsinfrastruktur Det europeiske instituttet for 
innovasjon og teknologi (EIT)

Bredere deltagelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet 

Bredere deltagelse og økt forskningskvalitet
Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet



FoUI og standardisering - 2

• FoUI-miljøer ser standardiseringen som en viktig
arena.

• Forskere og forskningsinstitustisjoner deltar på en
rekke standardiseringsområder.

• Standardiseringen en viktig for nettverk og for 
kunnskaps- og erfaringsutveksling.  

• Og en inntekskilde; resultater implementert i en
internasjonal standard, testing, fasiliteter,  rådgiving
mm



BRIDGIT-standinno-study

Standarization readiness level



“Existing standards may not be suitable for new 
generation products or technologies without 
significant revision.”  
“The adoption of new technologies, especially 
disruptive technologies, can be affected by the 
scope and focus of established standards.” 

“Research Study on the Benefits of Linking Innovation and 
Standardization”/BRIDGIT-standinno-study 



“In light of the global situation regarding COVID-
19 and a resulting change in priorities, the ISO 
Research Grant will not be awarded in 2020. A new 
call for proposals is expected to be launched in 
early 2021”



“ISO standard for offshore konstruksjoner i Arktis; Standarden ble
utarbeidet med bidrag fra verdensledende ekspertise fra industri
og akademia.” 

«Det er del av vår langsiktige strategi i å tilfredsstille den 
internasjonal standarden ISO 26262:2018 for kjøretøy sammen med 
kommende standarder for autonome kjøretøy. Hele industrien 
arbeider med dette nå og vi ønsker å være tidlig ute med å 
inkludere slike gode systemer for sikkerhet.»

«Digital helse – medisinsk bildeanalyse; 
- Norge var det første landet i verden som ble fulldigitale innen røntgen-
- Norge er langt fremme i bruk av avansert teknologi
- Norge er langt fremme med krav om integrasjon mellom systemer
Vi kan påvirke utviklingen i retninger som vi ønsker»





Hva kan Forskningsrådet 
og andre FoUI-finansiører gjøre? 

• Standardisering omtales i FoUI-policydokumenter, 
men er svakt fulgt opp – i hele OECD-sfæren 

• Bidra til deltagelse fra forskere og 
standardiseringseksperter i FoUI- og 
standardiseringaktiviteter

• Involver Standard Norge i FoUI-satsinger og 
stakeholderdialoger

• …også knyttet til EUs satsinger 
• Synliggjør godt samspill og gode cases 
• Vurder kostnadsdekning for 

standardiseringsaktivitet i FoUI-prosjekter



FORSKNING FOR 
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@forskningsradet @norgesforskningsrad norges-forskningsrad @forskningsradet

Følg oss på:

@AKFahlvik
akf@rcn.no
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