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Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Kunnskapsdepartementet har nå startet arbeidet med regjeringens langtidsplan for forskning
og høyere utdanning for perioden 2023-2032. Planen vil legges frem i oktober 2022. I dette
brevet ber jeg om innspill til arbeidet fra aktører i alle samfunnssektorer.
Forskningsbasert kunnskap vil være avgjørende for å videreutvikle og omstille det norske
samfunnet i årene som kommer. Jeg legger derfor opp til involvering av hele bredden av
samfunnet i dette arbeidet. Nedenfor følger bakgrunnsinformasjon om langtidsplanen,
høringsspørsmålene og praktisk informasjon om innspillsrunden.

Bakgrunn
Langtidsplanen har tiårige mål og prioriteringer og mer konkrete opptrappingsplaner for
investeringer i den kommende fireårsperioden. Planen revideres hvert fjerde år for å ta
hensyn til politiske og samfunnsmessige endringer. Den gjeldende langtidsplanen ble lagt
frem i 2018, jf. Meld. St. 4 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028.
Planen har tre overordnede mål og fem langsiktige prioriteringer for perioden. Målene er:
- styrket konkurransekraft og innovasjonsevne
- møte store samfunnsutfordringer
- utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet
De langsiktige prioriteringene er:
1. Hav
2. Klima, miljø og miljøvennlig energi
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3. Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester
4. Muliggjørende og industrielle teknologier
5. Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden
Planen inneholder forpliktende opptrappingsplaner for finansiering av et teknologiløft på 800
mill. kroner, FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 mill. kroner og kvalitet i
høyere utdanning på 250 mill. kroner. Opptrappingsmålene gjelder for perioden 2019-2022.

Langsiktighet og omstilling
Formålet med langtidsplanen er å sikre stabile prioriteringer og målrettede investeringer over
tid. I utgangspunktet tilsier dette at hovedtrekk ved mål og langsiktige prioriteringer bør
videreføres. Samtidig har det skjedd mye siden nåværende plan ble lagt fram. Behovet for
kunnskap og teknologi i møte med globale kriser, som for eksempel korona-pandemien, økt
oppmerksomhet rundt samfunnsoppdrag eller såkalte "missions" som et virkemiddel for å
løse helt konkrete problemer og utfordringer, og behovet for å sikre fortsatt høy tillit til
forskning og kunnskap i befolkningen, er forhold som kan bety at det er nødvendig med nye
grep. Neste langtidsplan bør ta inn over seg disse og andre utviklingstrekk og legge
grunnlaget for en politikk for forskning og høyere utdanning som bidrar til å identifisere,
analysere og løse konkrete problemer og utfordringer.
Meld. St. 14 (2020-2021) Perspektivmeldingen varsler trangere offentlige budsjetter
framover. For å sikre velferdssamfunnet i framtida må det skapes vekst i privat sektor, vi må
gjennomføre det grønne skiftet og vi må få flere i arbeid. Et godt utdanningssystem, høy
forsknings- og utviklingsinnsats og investeringer i lønnsom infrastruktur og tilrettelegging for
videre digitalisering, ikke minst innen utdanning, er viktige elementer i regjeringens plan for
framtida. En forutsetning for alt dette er at vi fortsetter å utvikle fremragende fagmiljøer.
Neste langtidsplan bør ta inn over seg både utfordringene og bidra til løsningene. Det bør
derfor pekes på både viktige prioriteringer for økt innsats innen forskning og høyere
utdanning, og det bør identifiseres områder der vi kan effektivisere og justere innsatsen for å
skape økt handlingsrom til å satse der det trengs mest.

Form og innretning på den nye langtidsplanen
Det legges opp til et overordnet plandokument med kortfattede omtaler av klare mål,
prioriteringer og budsjettforpliktelser. I tillegg til disse innarbeidede elementene legges det
opp til at dokumentet også omtaler og presenterer ny politikk for innretningen av
kunnskapssystemet, særlig når det gjelder 1) en FoI-politikk som gjør bruk av
samfunnsoppdrag/"missions" og 2) forutsetninger for høy tillit til forskningsbasert kunnskap.

Form på innspill
Jeg ber om at innspillene struktureres som kortfattede svar på ett eller flere av spørsmålene
under. Jeg ber om at innspill ikke overstiger 20 sider.

Side 2

1. Hvilke endringer i samfunnet (eller i bestemte sektorer) gir behov for endringer
eller forsterket innsats innenfor forskning og høyere utdanning i årene som
kommer?
2. Er det konkrete hindringer i det norske kunnskapssystemet som svekker
måloppnåelsen for langtidsplanen, og hva kan i så fall gjøres?
3. Hva bør videreføres og hva bør endres ved målene i gjeldende langtidsplan?
4. Hva bør videreføres og hva bør endres ved prioriteringene i gjeldende
langtidsplan?
5. Hva slags opptrappingsplaner bør den nye langtidsplanen ha, og hvordan og på
hvilke områder bør de innrettes?
6. Er det områder som kan prioriteres ned eller mulige effektiviseringstiltak som kan
iverksettes for å sikre handlingsrom til prioriterte opptrappinger?
7. Hvis det skal utvikles virkemidler for samfunnsoppdrag/"missions" i Norge,
hvordan bør de være innrettet, og på hvilke områder er samfunnsoppdrag særlig
aktuelt?
8. Hva er det viktigste som kan gjøres for å sikre høy tillit til forskningsbasert
kunnskap i befolkningen?
9. Andre innspill.
Innspillsmøter og tidsfrist
Parallelt med denne åpne innspillsrunden vil det bli gjennomført konsultasjonsprosesser med
andre departementer, blant annet gjennom tematiske arbeidsgrupper, og med Norges
forskningsråd og øvrige virksomheter under Kunnskapsdepartementet. I tillegg blir det i mai
og juni avholdt digitale møter, et oppstartsmøte for innspillsrunden 21. mai, og fem regionale
møter fra 25. mai til 8. juni. Invitasjoner til disse arrangementene er sendt separat. Det vises
også til informasjon på nettsiden til prosjektet: Arbeidet med ny langtidsplan for forskning og
høyere utdanning - regjeringen.no
Fristen for skriftlige innspill er 10. september 2021. Vi ber om at innspillene sendes ved bruk
av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2847923. Innspillene
er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Henrik Asheim
Vedlegg
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Adresseliste
22. juli-senteret
Abelia
Agder fylkeskommune
Agder Vitenskapsakademi
Akademiet for yngre forskere
Akademikerforbundet
Akademikerne
Ansgar Teologiske Høgskole
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkeologisk museum
Arkitektenes Fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Avinor
Bane NOR SF
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Barratt Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bibliotekarforbundet
Bioteknologirådet
Bjørknes høyskole
Borregaard
Chr. Michelsens Institutt
Cicero
Creo
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Det norske Diakonforbund
Det Norske Videnskaps-Akademi
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
DNV GL
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Econa
FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Fellesorganisasjonen
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Folkehelseinstituttet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskerforbundet
Forskningsinstituttenes Fellesarena
Forskningsparken
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Fridtjof Nansens Institutt
Frischsenteret
GCE NODE
GCE Ocean technology
GenØk
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
HL-senteret
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for grøn utvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen for Dansekunst
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen for yrkesfag AS
Høyskolen Kristiania
inFuture
Innlandet fylkeskommune
Innovasjon Norge
Institutt for energiteknikk
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Institutt for samfunnsforskning
Instituttet for sammenlignende kulturforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
International Research Institute of Stavanger
INVEN2
Investinor AS
Jotun AS
Kjeller Innovasjon
Komitè for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
Kompetanse Norge
Kongsberg Gruppen ASA
Kongsberg Innovasjon
Kreftregisteret
Kriminalomsorgsdirektoratet
KS
Kunnskapssenter for utdanning
Kunsthøgskolen i Oslo
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Lillehammer Institute of Music Production Industries
Lovisenberg diakonale høgskole
Lærernes Yrkesforbund
Meteorologisk institutt
MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
Miljødirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking
Nammo Raufoss AS
Nansen senteret for miljø og fjernmåling
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Naturviterne
NCE Aquaculture
NCE Aquatech Cluster
NCE Culinology
NCE Eyde
NCE Manufacturing
NCE Maritime CleanTech
NCE Media
NCE Norway Healthtech
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NCE Seafood Innovation
NCE Smart Energy Markets
NCE Tourism - Fjord Norway
NLA Høgskolen
Nobelinstituttet
NOFIMA Norsk Fiskeri- og Matforskning
NORAD
NORCE
Nord universitet
Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
Nordland fylkeskommune
Nordland kunst- og filmfagskole
Nordlandsforskning
Norges Bank
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norges grønne fagskole - Vea
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges tekniske vitenskapsakademi
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Noroff høyskole
NORSAR
Norsk barnebokinstitutt
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Lektorlag
Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk Polarinstitutt
Norsk psykologforening
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Norsk Radiografforbund
Norsk regnesentral
Norsk Romsenter
Norsk senter for forskningsdata AS
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk utenrikspolitisk institutt
NORSUS
Northern Research Institute
NOVA
NSKI Høyskole
NTNU Samfunnsforskning
NTNU Technology Transfer AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo Cancer Cluster
Oslo kommune
OsloMet – storbyuniversitetet
Parat
Politidirektoratet
Politihøgskolen
Prekubator TTO
Presteforeningen
PRIO - Institutt for fredsforskning
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Riksarkivet
Rogaland fylkeskommune
Ruralis
Sametinget
Samfunns- og næringslivsforskning
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Senter for grunnforskning
Simula Research Laboratory AS
SINTEF
Sintef TTO
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skrivekunstakademiet
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STAFO
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens lånekasse for utdanning
Statens strålevern
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Statped
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Statsforvaltaren i Rogaland
Statsforvaltaren i Vestland
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Steinerhøyskolen
Stiftelsen TISIP
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Teknologirådet
Teknova AS
Telemarksforskning
Telenor
Transportøkonomisk institutt
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag forskning og utvikling
Trøndelag fylkeskommune
Ulstein Group ASA
UNINETT AS
Unio
Unit
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
UiT – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
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Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Vestlandsforskning
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Viken fylkeskommune
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
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