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17/1829-11 Innspill til revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 

 

 

Bakgrunn 

 

Regjeringen skal revidere Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP).  

 

Langtidsplanen skal rulleres hvert fjerde år og Kunnskapsministeren har bedt om innspill til revisjon 

av Langtidsplanen med frist 15. september. En revidert plan skal legges fram samtidig med 

statsbudsjettet for 2019. Det understrekes at det er snakk om en revidering av nåværende plan og 

ikke en invitasjon til å snu om på alle prioriteringer. Det opplyses i brevet fra Kunnskapsministeren at 

bygg i universitets- og høyskolesektoren vil bli håndtert i et eget prosjekt. 

 

Regjeringen la fram Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 i 2014 

med tre mål og 6 langsiktige prioriteringer. De tre målene var:  

 Styrket innovasjonskraft og innovasjonsevne 

 Løse store samfunnsutfordringer 

 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet 

De 6 langsiktige prioriteringene: 

 Hav 

 Klima, miljø og miljøvennlig energi 

 Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds, helse- og omsorgstjenester 

 Muliggjørende teknologier 

 Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv 

 Verdensledende fagmiljøer 

 

Planen inneholdt konkrete opptrappingsplaner på tre områder i løpet av 2018 for finansiering av 

rekrutteringsstillinger (500 nye stillinger) forskningsinfrastruktur (400 mill. kroner) og ordninger som 

stimulerer til god deltakelse i EUs rammeprogram for forskning (400 mill. kroner). Målet for 
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rekrutteringsstillinger er overoppfylt og kunnskapsministeren har sagt at forpliktelsene vil holdes 

også på de andre områdene innen 2018. 

Kunnskapsministeren ber om innspill rundt følgende spørsmål: 

 Hva fungerer godt i den nåværende langtidsplanen og hva fungerer mindre godt? 

 Er det temaer og perspektiver som bør reflekteres sterkere i planen? 

 Hva er de største hindringene for å nå målene i planen, og hvordan kan vi overvinne 
dem? 

 På hvilke områder kan det være behov for opptrappingsplaner og/eller virkemidler? 
Begrunn og prioriter. 

 Hva kan eventuelt prioriteres ned ved fortsatt konsentrert satsing på noen få områder? 

 

Oppland fylkeskommune støtter en videreføring av mål og langsiktige prioriteringer i langtidsplanen. 

Prioriteringene ivaretar de næringsområdene som Innlandsutvalgets rapport trakk fram som viktige 

utviklingsområder for Innlandet. 

 

Oppland fylkeskommune vil særlig trekke fram følgende fagmiljøer med fremragende kvalitet og 

potensial for å ta en nasjonal og internasjonal posisjon: 

 Senter for Cyber- og informasjonssikkerhet CCIS ved NTNU Gjøvik og koblingen med 
Cyberforsvaret på Jørstadmoen 

 Industrisatsingen ved Raufoss Industripark som består av et stort antall samarbeidende 
bedrifter/nettverk innen metall, kompositt og plast. i4plastics klyngesamarbeidet og 
Norwegian Additive Manufacuring (NAM) er eksempler på nye samarbeidsformer og 
innovative grep fremover. NAM er etablert i samarbeid med SINTEF Raufoss og NTNU Gjøvik 
og satser på industriell produksjon gjennom additive metoder og testing. Potensielt 
paradigmeskiftefor industriell utvikling i Norge. 

 Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Innlandet, HINN. HINN er et ledende 
fagmiljø innen offentlig innovasjon. Senteret har tatt rollen som brobygger mellom 
internasjonalt ledende forskningsmiljøer og nasjonale/regionale behov for 
innovasjonskompetanse. Den første verdenskonferansen i offentlig innovasjon arrangeres i 
Lillehammer høsten 2017. 
 

Oppland fylkeskommune støtter følgende: 

 At målet om at den samlede forskningsinnsatsen skal nå 3 % av BNP innen 2030. 

 At høyere utdanning skal integreres bedre i planen. 

 At planen har glidende tiårsvinduer som i større grad vil åpne for justering underveis. 

 At det legges opp til et kortfattet, overordnet dokument med klare mål, prioriteringer og 
budsjettforpliktelser. 

 At planen skal vie noe mer plass til å beskrive de store samfunnsutfordringene som 
forskning, høyere utdanning og innovasjon må bidra til å møte. 

 

Høgskolene og universitetenes rolle i det regionale utviklingsarbeidet 

Universiteter og høgskoler er sentrale aktører for å sikre et innovativt og omstillingsdyktig arbeidsliv. 

Samfunnet har behov for at institusjonene utdanner kandidater med relevant og fremtidsrettet 

kompetanse til alle deler av arbeidslivet, forskning av høy kvalitet som fremmer oppdatert og 

relevant kunnskap for arbeidslivet og internasjonale nettverk som gjerne er komplementært til 

næringslivets internasjonale nettverk. Det å omsette kunnskap til ideer og praktiske løsninger for 

eksisterende og nytt arbeidsliv vil være et avgjørende bidrag til verdiskapingen og veksten i landet. 



 

 

Dette krever at universiteter/høgskoler tydeliggjør/definerer sin rolle som regional utviklingsaktør og 

prioriterer samhandling med virksomheter og det offentlige.  

 

Oppland fylkeskommune vil understreke betydningen av at langtidsplanen må sikre virkemidler som 

støtter opp om samspillet med privat og offentlig virksomhet. Ulike nasjonale senterordninger som 

Senter for forskningsdrevet innovasjon, Forskningssentra for miljøvennlig energi, Centres of Expertice 

og EUs Knowledge and Innovation Communities er velprøvde og velfungerende virkemidler som kan 

utvides for å utløse potensialet i de fremste forskningsmiljøene i samspill med næringslivet. Sentrene 

er viktige arenaer for utdanning, spesielt på master- og ph.d.-nivå, og utgjør et virkemiddel for 

kopling av kunnskapstriangelet utdanning, forskning og innovasjon. Slike sentra øker forskning og 

utvikling i næringslivet og offentlig sektor, noe som er avgjørende for å nå 3% av BNP målet. 

 

Oppland fylkeskommune vil også peke på universitetenes/høgskolenes rolle i arbeidet med for 

fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds, helse- og omsorgstjenester. Høgskolen 

i Innlandet har kommet langt i sitt arbeid med å bygge opp fagmiljø innen innovasjon i offentlig 

sektor. 

 

Skal målet om fornyelse nås, må den strategiske samhandlingen mellom offentlig sektor og 

universitetene/høgskolene økes. Universitetene/høgskolene må ta en aktiv rolle og det bør utvikles 

målrettede virkemidler som støtter opp om utdanning, forskning- og innovasjonsarbeid i hele Norge. 

 

Eierskap og oppfølging 

Oppland fylkeskommune vil peke på betydningen av at hele regjeringen har eierskap til 

langtidsplanens mål og prioriteringer. Fokus på tverrfaglige perspektiver og kompetanse i løsningen 

av samfunnsoppgavene, er avgjørende.  

 

Oppland fylkeskommune viser også til uttalelse fra Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Trond Carlson 

Teamleder næring og samfunn 
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