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• Stort behov for å utvikle/modernisere sektoren
• Kostnadspress og effektiviseringsbehov
• Behov for å utvikle bedre tjenester
• Ulik kompetanse blant -og i kommunene
• Ulik ressurstilgang i kommunene
• Manglende bestillerkompetanse
• Tidsknapphet i sektoren

HVORFOR STIMULERE TIL FORSKNING OG 
INNOVASJON I KOMMUNAL SEKTOR?



• Mange kommuner har vanskelig for å prioritere FoU 

• Utviklingsverksted for kommunene gir økt engasjement

• Kommunene etterlyser engasjement fra FoU-aktørene 

• FoU-arbeid i kommunene må i større grad preges av kontinuitet 

• Viktig med «mellomromskompetanse» 

• Gode erfaringer med flerkommunesamarbeid ifht FoU

ERFARINGER FRA PILOTPROSJEKTER I 
KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG (KS, FK OG FM)



FOU OG INNOVASJON - ET 
GJENNOMGÅENDE TEMA I PLANENE

Trøndelagsplanen
Innovative offentlige tjenester med bred dekning og høy kvalitet

Strategi for 
innovasjon og 
verdiskaping

Et effektivt 
innovasjonssystem, 
FoU som drivkraft, 
offentlige innkjøp

FoU-strategi for 
Trøndelag

Forskning og kunnskap 
skal være viktige 

drivkrefter for 
innovasjon og utvikling i 
næringsliv og offentlig 
sektor i et bærekraftig 

og framtidsrettet 
Trøndelag 

Kompetanse
strategi for 
Trøndelag

Styrke koplingen 

mellom forskning og 
arbeidsliv gjennom 

aktiv bruk av 
mobiliserings – og 

forsknings
virkemidler. 





RFF MIDT-NORGE

• Trøndelag + Møre og Romsdal
• Etablert i 2010
• Eid av fylkeskommunene
• Penger fra statsbudsjettet
• RFF ikke en del av 

Forskningsrådet 
• 25-30 mill i årlig bevilgning
• Trøndelag eget fond i 2020
• Lyser ut kvalifiseringsprosjekter 

og mindre hovedprosjekter



Regionalt Forskningsfond Midt-Norge
Målgrupper: Bedrifter, Kommuner, FoU-miljø
Geografi: Trøndelag/Møre og Romsdal – fra 2020 bare Trøndelag
Årlig ramme i dag: 25-30 mill. – fra 2020??

DistriktForsk (lavterskeltilbud)
Målgruppe: Bedrifter med liten eller ingen forskningserfaring
Geografi: Trøndelag
Årlig ramme: 8 mill. kroner

DistriktForsk kommune (lavterskeltilbud, etablert fra 2019)
Målgruppe: Kommuner/etater med liten eller ingen forskningserfaring
Geografi: Trøndelag
Årlig ramme: 3.4 mill. kroner

FYLKESKOMMUNALE FOU-
MIDLER



Kvalifiseringsstøtte (inntil 500’) 

• Søknadsfrist: 2 ganger pr år (neste frist 25 sept)

• Målgruppe: Næringsliv (SMB) og kommuner
• Søker må være fra regionen

• 50 % egeninnsats (timer/kontanter)
• Gjennomføres i samarbeid med FoU
• Tydelig forskningsinnhold og videreføringskrav
• Ramme: 9 mill. kr på kommende utlysning
• 1 mill. kr øremerka midler til samiske tema

UTLYSNINGER I RFF MIDT



Hovedmål:
Bedre og mer effektive tjenester gjennom forskning og 
innovasjon i kommunal sektor i Trøndelag

Delmål:
• Økt bruk og bedre kvalitet på FoU i kommunesektoren
• En mer utviklingsorientert kommunal sektor i Trøndelag
• Mobilisere flere kommuner til Forskning og Utvikling og 

Innovasjon
• Bidra til at kommunene kommer høgere opp i 

forskningstrappa

MÅLSETTING DISTRIKTFORSK
KOMMUNE



• Kommuner/etater med liten eller ingen forskningserfaring 
som ønsker å ta i bruk FoU for å utvikle kommunen.

• Kommuner/etater som vil utvikle seg gjennom et tettere 
samarbeid med FoU-miljøer, forskere, studenter, bedrifter og 
andre kommuner.

• Kommuner/etater som har ledere og medarbeidere som har 
engasjement for forskning, innovasjon og utvikling

• Kommuner/etater som vil dele kunnskap og resultater med 
andre kommuner

MÅLGRUPPE – DISTRIKTFORSK
KOMMUNE



• Kompetansemegling – innovasjonsmiljøene kan hjelpe 
kommunen(e) med å drøfte ideer og finne riktig 
(FoU)kompetanse.

• Økonomisk støtte for å kjøpe inn FoU-kompetanse i 
aktuelle prosjekter (forprosjekter – støttenivå inntil kr 
200 000 – krav om 50% egeninnsats)

• Økonomisk støtte til studentoppgaver som tar opp 
problemstillinger knytta til kommunen

VIRKEMIDLER I DISTRIKTFORSK 
KOMMUNE





EU-program

Program i regi av 
Forskningsrådet

Regionalt forskningsfond
Innovasjonskontrakter (IN)

DistriktForsk/DistriktForsk kommune
/SkatteFUNN/Skjønnsmidler/Regionale 

utviklingsmidler
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VIRKEMIDDELTRAPPA/FORSKNINGSTRAPPA



HORISONT TRØNDELAG-NETTVERKET

Tematisk satsning: Innovasjon i offentlig sektor

• Nettverket skal hjelpe offentlig sektor med å løse sentrale utfordringer 
gjennom deltagelse i Horisont 2020

• Skal skje i samarbeid mellom trønderske offentlige aktører, akademia, FoU 
og næringsliv

➢ Forsterke og konkretisere samarbeidet om innovasjon i offentlig sektor ved å 
engasjere til deltagelse i H2020 i relevante utlysninger

➢ Flere prosjektforslag fra Trøndelag ved å tilby veiledning og skriverådgivning
➢ Forberede Trøndelag og partnerskapet på neste rammeprogram: Horizon Europe

→ Flere konkrete prosjektforslag og søknader til 
Horisont 2020



• I flg. Deloitte- fylkeskommunenes primære roller;
• Mobilisere og kvalifisere bedrifter, kunnskapsaktører og næringsmiljøer 

til de nasjonale ordningene
• Fylkeskommunene som oppdragsgivere for regionale 

virkemiddelenheter

• Deloitte opplever makten i oppdragsgiverrollen vesentlig annerledes 
enn vi fra fylkeskommmunene

• Deloitte mener at en deling av oppdragsgiveransvar og forvaltning vil 
styrke det fylkeskommune som strategiske samfunnsutviklere……

• Vi fra fylkeskommunene er svært BEKYMRET!

DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA NFD OG 
FD –GJENNOMGANG AV 
VIRKEMIDDELAPPARATET



https://www.trondelagfylke.no/distriktforsk

- for å lese om ordningen
- for å søke

MER INFORMASJON

https://www.trondelagfylke.no/distriktforsk
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